
 

 
 

 

  کود کشاورزی سولفامون فرم پایش رضایتمندی

 ،سالم و احترام با

به اینکه این شرکت در نظر دارد به منظور ارتقای کمیت و کیفیت سولفات آمونیوم گرانوله و پودری، محصول تولیدی  نظر

دهد که ای و قبل از فصل مصرف، رضایتمندی مشتریان خود را مورد سنجش قرار کارخانه سولفامون فاتح شیراز، به صورت دوره

الذکر را بهبود بخشد؛ خواهشمند است این پرسشنامه را تکمیل و ارسال فرمائید. ارد ذیلبتواند با استفاده از نظرات کشاورزان، مو

 یقیناً این همکاری و اقدام شما موجب امتنان و راهگشای ارائه خدمات بهتر در عرضه این کود ازته کشاورزی خواهد بود.

 مشخصات 

 خانوادگی: نامو  نام شرکت:/فروشگاه نام ماره حواله:ش

 آدرس پست الکترونیک: تماس:تلفن  :استان/شهر

 

 میزان مصرف در هکتار: محصول: سولفات آمونیوم سولفامون شیرازنام 

 معتدل    گرمسیر                      سردسیر                       اقلیم جغرافیایی

 بارانی      غرقابی                       ای                      قطره روش آبیاری زمین 

 زمستان    پائیز                      تابستان                             بهار                     مصرف کودزمان 

 ر صورتی که پیشنهادی در جهت بهبود عملکرد و یا ارائه کاال و خدمات دارید و یا مطلبی مورد توجه شما بوده است که در ایند

 پرسشنامه لحاظ نشده است، در این قسمت مرقوم فرمائید:

 

 ارسال بفرمائید. sulfate.net-info@ammoniumو یا ایمیل  02188997735لطفاً فرم را پس از تکمیل به فکس 

 سپاسگزاریم.از اینکه این فرم را صبورانه تکمیل نمودید از شما 

 دفتر مرکزی فروش سولفامون                                                                                                                                                                              

 کیمیا پارس شایانکار                                                                                                                             مهر و امضاء مشتری                            

 ضعیف متوسط خوب عالی عملکرد                                                                                                       موارد ارزیابی ردیف
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