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.      لطفا عواملی را که در ایجاد رضایتمندی شما از محصول عالوه بر  موارد  موجود موثر می باشد را ذکر نمائید

   ضمن تشکر و قدردانی از اینکه محصوالت شرکت صنعتی الکتریک خراسان را انتخاب نموده اید و مصرف می نمائید ، خواهشمند است    هرگونه  

انتخاب  و توضیحات تکمیلیپیشنهاد ،انتقاد و یا نقطه نظری از طرف شما که در بهبود هر چه بیشتر محصوالتمان یاری خواهد نمود در فرم ذیل به صورت   

.، به شرکت ارسال فرمایید(5 تا 1به عنوان امتیاز ) "ضعیف، متوسط، خوب، خیلی خوب و عالی"یکی از موارد 
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. ارسال فرمایید 73234:      فکس 

:  ایمیل 
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: نظر مدیریت عامل
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