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 تاریخ تهيه/ بازنگری :

80/80/0088 

 : کد سند
 نظر سنجی از داروخانه ها

 تاریخ اجرا :

80S003/F01/03 80/80/0088    
 بيمارستان  درمانگاه  شبانه روزي  روزانه  نام داروخانه:

E. mail    :آدرس پستي و تلفن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 منطقه

                                                                   تاریخ:                                                                                                                       

E. mail: 

Fax: 

 اقالم دارویي پيوست : ) در صورت موجود ( 

 مهر داروخانه و امضاء:                                                                                                                      

 معرفي داروهاي جديد را در مقايسه با ديگر شركتهاي دارويي چگونه ارزيابي مي كنيد؟نحوه تبليغات و اطالع رساني شركت حكيم در مورد  -0

              بد         متوسط        خوب           بسيارخوب 

 دارد؟به نظر شما تبليغات و اطالع رساني توسط شرکت هاي دارويي براي خريد بيشتر اقالم دارويي در داروخانه ها چه نقشي  -2

              بد         متوسط        زياد           خيلي زياد 

 نحوه عملكرد کدام شركت پخش و ويزيتورهاي آن را در خصوص معرفي محصوالت شركت حكيم، تاييد مي كنيد؟ -3

    ياراطب ثامن   پخش دارو پورا پخش  التيام  نخبگان داروگستر      طب نوين    محيا دارو    فردوس    مهبان دارو 

    کارن   طبيعت زنده    سينا پخش ژن    دايا دارو        اليت دارو    آوندفر

 به نظر شما, بهترين و منظم ترين شركت پخش دارويي كدام است؟ به چه دليل؟ -4

       طب نوين   اليت دارو  آوندفر     ياراطب ثامن       محيا دارو     پوراپخش    هجرت   فردوس     البرز     داروپخش 

    کارن   طبيعت زنده    سينا پخش ژن   دايا دارو     ساير با ذکر نام  التيام    نخبگان     مهبان دارو      داروگستر رازي

 داروخانه ها موثرتر است؟کدام روش جهت خريد بيشتر محصوالت شركت حكيم توسط  -5

  ديگر موارد:  دريافت هداياي جنسي            پرداخت مدت دار              تخفيف ريالي         تخفيف جنسي 

 کيفيت محصوالت توليدي شرکت حکيم  و ميزان رضايت مصرف کنندگان آن داروها را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ -6

 نظر خاصي ندارم                 بد                         متوسط                    خوب                     بسيار خوب 

 روش فروش و توزيع فعلي محصوالت حکيم از طريق پخش هاي متعدد در مقايسه  با ديگر شرکتهاي توليدي دارو را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ -7

 مالحظات :                     بد            متوسط       خوب           بسيار خوب 

 طراحي جعبه ها و  بسته بندي داروهاي حکيم را چگونه ارزيابي مي فرماييد؟-0

                  بد                         متوسط                    خوب                     بسيار خوب 

 آيا راههاي ارتباطي با شرکت داروسازي حکيم را مي دانيد؟ -0

 آيا در صورت تماس با داروسازي حکيم پاسخگويي به خوبي صورت پذيرفته است؟ -08

 لطفًا داروهاي جديد و پر فروش پيشنهادي خود را مرقوم فرمائيد. -00

 سایر پيشنهادات:

 

 كنترل بازاریابي:        

 تاریخ و امضاء :                                                                                                                                      

 


