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جناب آقاي /سركار خانم ....
خُبرة محترم...... /

با سالم،
به منظور پژوهش و تحقیق با عنوان « استراتژي هاي منتهی به راهکارهاي بازاریابی جهت جذب مشتري » پرسشنامه ای به شرر
زیر بر روی طیفی از  1تا  5تنظیم گردیده که خیلی کم به معنای کمترین ارزش و خیلی زیاد به معنای بیشرترین ارزش مریباشرد.
لطفاً پس از مطالعه دقیق نظرات خود را اعمال فرمائید .از اطالعات داده شده تنها در راستای تحقیق استفاده شده و اطالعات ارسرالی

کامالً محرمانه باقی خواهد ماند .پیشاپیش از همکاریوحوصله شما در تکمیل این پرسشنامه تشکر بعمل میآید.

با كمال احترام
دانشجوي كارشناسی ارشد

خیلی کم

.1

استراتژی های سازمان دارا در راستای توسعه بازار تا چه حد موفق بوده است؟

.2

استراتژی های سازمان دارا در راستای توسعه ارائه خدمات چه حد موفق بوده است؟

.3

استراتژی های بازاریابی سازمان دارا در راستای جذب مشتری تا چه حد موفق بوده است؟

.4

در بازار رقابتی فعلی استراتژی های سازمان دارا تا چه حد توانسته است متشریان خود را حفظ کند؟

.5

به نظر شما با ورود رقبای تازه وارد چه میزان از مشتریان سازمان دارا کاسته شده است؟

.6

سازمان دارا به چه میزان در ارائه خدمات خاص و منحصر به فرد به مشتریان خود تالش داشته است؟

.7

سازمان دارا به چه میزان در راستای ارائه خدمات ویژه مبتنی بر جذب مشتری تالش داشته است؟

.8

ارائه خدمات نو و بی بدیل به چه میزان می تواند باعث افزایش جذب مشتری شود؟

.9

دستیابی به توان ارائه خدمات نو و بی بدیل تا چه میزان در اولویت های استراتژیک سازمان دارا قرار داشته است؟

 .10آیا منحصر به فرد بودن خدمات در زمره اولویت های حفظ مشتری قرار دارد؟
 .11ارائه راهکارهای جدید بازاریابی در شرایط سیاسی خاص تا چه حد می تواند به حفظ بازار و مشتری کمک کند؟
 .12ارائه راهکارهای جدید بازاریابی در شرایط اقتصادی خاص تا چه حد می تواند به حفظ بازار و مشتری کمک کند؟
 .13ارائه راهکارهای جدید بازاریابی در شرایط اجتماعی خاص تا چه حد می تواند به حفظ بازار و مشتری کمک کند؟
 .14ارائه راهکارهای جدید بازاریابی در شرایط تکنولوژیک خاص تا چه حد می تواند به حفظ بازار و مشتری کمک کند؟
 .15استفاده از راهکارهای مختلف بازاریابی تا میزان با صرفه و سودآور خواهد بود؟
 .16استفاده از بازاریابی اینترنتی را تا چه در جذب مشتری موثر می دانید؟
 .17آیا استراتژی های بازاریابی اینترنتی در شرایط رقابتی عصر حاضر دارای کارآیی کافی هستند؟
 .18آیا در شرایط کنونی بازار ،راهکارهای بازاریابی اینترنتی جایگزین مناسبی برای راهکارهای سنتی می باشد؟
 .19آی ا راهکارهای بازاریابی مجازی توانایی تحمل بار جذب مشتری مرتبط با سازمان را داراست؟
 .20راهکارهای بازاریابی مجازی تا چه حد قابل اعتماد است؟
 .21استراتژی کاهش قیمت محصول و خدمات تا چه حد در جذب مشتری موثر است؟
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 .22آیا با کاهش قیمت می توان از گرایش مشتریان به سمت رقبا جلوگیری نمود؟
 .23آیا ارائه محصوالت و خدمات به قیمتی پائین تر از رقبا ،می تواند استراتژی مناسبی در جهت جذب و حفظ مشتری باشد؟
 .24استراتژی های قیمت گذاری تا چه میزان می تواند در فرآیند جذب مشتری نقش تعیین کننده ایفا نماید؟
 .25آیا استراتژی قیمتی کاهشی می تواند در فرآیند جذب و حفظ مشتری در سازمان ها موثر باشد؟

3

کم

سواالت

متوسط

جنس :
زیاد

واحد سازمانی :

سن :

خیلی زیاد

آخرین مدرک و رشته تحصیلی :

پست سازمانی :

