
 

 شناسه رفتاری ارتباط و رضایت مشتریان در شرکت ساینا

 

 

 حوزه

 

 شرایط/اقدام

تعهد
 

شرکت در خصوص کیفیت 

محصوالت شوینده خانگی 

تولیدی ساینا با توجه به 

درجه اهمیت باالی سالمت 

کیفی محصوالت متعهد می 

باشد و اگر به دلیلی 

....کیفیت تولیدات و کاالی 

فروش رفته پایین تر از حد 

استاندارد با شد و یا این 

کیفیت پس از خروج 

کارخانه و مرحله کنترل 

یده باشد کیفیت صدمه د

شرکت از طریق مبادی 

ارتباطی نسبت به ارجاع 

محصوالت اقدام و ضمن 

کسب رضایت مشتری 

محصول جایگزین تقدیم 

مشتری می گردد.و شکایت 

مجدد بررسی و ثبت در 

به  CRMنتایج در واحد 

واحد مربوطه ارجاع می 

 گردد.

چنانچه حجم 

محصول فروش رفته 

با مشخصات و میزان 

بل درج شده بروی لی

همخوانی نداشته 

باشد به محض 

اعتراض و یا شکایت 

مشتریان محصول 

مربوط مرجوع و 

کاالی جایگزین 

تقدیم مشتری می 

 گردد.

عرضه محصول با بسته 

بندی مناسب بر عهده 

شرکت صنایع بهداشتی 

ساینا بوده و چنانچه 

کاالی فروش رفته در 

هر مرحله از  زنجیره 

فروش صدمه دیده 

عتراض باشد در صورت ا

مشتری و وارد بودن 

شکایت حنما محصول 

جایگزین برای مشتری 

ارسال و شکایت به 

لحاظ فنی به واحد 

مربوطه جهت بررسی 

 ارجاع می گردد.

اگر محصول فروش رفته به لحاظ فنی 

اصطالحا مندرج بروی کاال بویژه تاریخ 

تولید و انقضاء مشکلی داشته باشد و از 

طرف مشتری در این زمینه شکایت مورد 

بررسی و در صورت وارد بودن شکایت 

حتما محصول جایگزین برای مشتری 

به  CRMارسال و اشکال وارده از طریق 

ی فنی ارجاع می واحد مربوطه جهت بررس

 گردد.

 

 

 

 

 



 
ی

ط با مشتر
ت مرتب

ی تعهدا
ت ها در اجرا

محدودی
از آنجا که عمده فروش  

محصوالت شرکت ساینا 

و به   B to Bبصورت 

شرکت بهپخش فروخته می 

شود.متناسب با اعالم نیاز 

ماهیانه موظف به تولید 

بودجه ماهیانه است و 

چنانچه هر عاملی مانع 

تحقق این هدف باشد 

بصورت مکتوب و پیش 

بینی شده به شرکت 

 بهپخش اعالم می گردد.

چنانچه ساعت های 

جاری کشور یا 

نهادهای باالدستی و 

یا نهادهای استان 

نجان بر انجام روند ز

معمول و متعارف 

تولید محصوالت 

تاثیرگذار باشد این 

تغییر برنامه در اولین 

فرصت ممکنه 

بصورت مکتوب به 

شرکت خریدار)به 

پخش( اعالم می 

 گردد.

در شرایط اضطراری 

همانند شیوع بیماری 

های همه گیر و....که 

شرکت موظف به تولید 

یک محصول خاص 

ه مانند ضدعفونی کنند

ها می باشد این تغییر 

برنامه شرکت بهپخش 

اعالم و یا فروش همین 

تولیدات خاص نیز در 

اختیار شرکت به پخش 

قرار می گیرد و به 

عبارتی خریدار 

انحصاری به پخش می 

 شود.

اگر پس از فروش یک پارت از تولید 

مشخص شود که اشکال فنی در تولید و یا 

و  بسته بندی وارده با اعالم به مشتری

متعاقبا مشتریان خرد کلیه محصوالت از 

بازار جمع شده و محصول جایگزین 

 تحویل مشتری می گردد.

ت 
سایر مقررا

شناسه
 

      

ت پشتیبان
اطالعا

 

طریقه مطرح کردن شکایت 

در ارتباط با محصول 

بصورت ارتباط از طریق 

تلفن شکایات مشتری 

مندرج بروی لیبل محصول 

) واحد شکایات مشتریان 

پاکسان و ساینا 

(،حضوری،اینترنتی و کتبی 

 از طریق ذیل می باشد

-021شماره تلفن:

44576575 

 آدرس ایمیل:

 وب سایت:

www.sainaco.com 
بلوار -آدرس پستی: تهرانسر

-میدان کمال المک -اصلی

نرسیده به قنادی عمه 

 306ساختمان -عادله

نام مسئول:محمد زرین 

   خواه

طریقه مطرح کردن  

شکایات در  نظرات و

خصوص محتوا و 

اجرای 

شناسه،بصورت 

تلفنی،حضوری،اینت

رنتی و کتبی و به 

واحد امور مشتریان  

 می باشد

 شماره تلفن:

 آدرس ایمیل:

 وب سایت:

 آدرس پستی:

 نام مسئول:

طریقه رسیدگی به 

شکایات،مطابق با  

فلوچارت رسیدگی به 

شکایات  .و اطالعات 

مندرج در بوروشور 

معرفی فرایند رسیدگی 

به شکایات و وب سایت 

شرکت  و مطابق با  

 الزامات استاندارد 

ISO10002   -  

ISO10003  می

.ودر زمینه باشد

شکایاتی که نیاز به 

مرجع سوم میباشد 

 ،انجمن صنفی صنعت

شوینده جایگاه حکم را 

 دارد.

طریقه پایش و اندازه گیری رضایت 

مشتریان،مطابق با  الزامات استاندارد 

ISO10004  .می باشد 



 
ی، توسعه و پیاده 

ی، طراح
برنامه ریز

ی شناسه
ساز

 
از نظرات و تجربیات گروه 

های مشتاق،نظیر 

کارکنان،مشتریان،عامالن 

،اعضای انجمن ،تأمین 

سایر ذی  کنندگان صنفی و

نفعان شناسه جهت طراحی 

شناسه و تعهدات 

درخواستی ایشان  استفاده 

 .می گردد

روش های کار در 

خصوص ارتباط با 

مشتریان، بصورت 

آزمایشی،امتحان می 

 گردد.

به کارکنان وعامالن  در 

برخورد با عموم و 

خدمت رسانی به 

مشتریان ،آموزش  داده 

 می شود.

جهت اجرای موثر  

شناسه،سیستم 

تشویقی  و ارزیابی 

عملکرد،اجرا  می 

 شود.

از  مشتریان در 

خصوص مناسب 

بودن شناسه نظر 

سنجی به عمل 

 می آید.

ی و بهبود
نگهدار

 

انجام ممیزی داخلی و 

 پیگیری اقدامات

ارزیابی داده های 

شکایت مطابق با ایزو 

10004 

دخیل نمودن  مشتریان  

در  بهبود فرایندهای 

 مرتبط با مشتریان 

بازنگری و ارزیابی 

مستمر در برنامه 

بازاریابی فروش 

مطابق با استاندارد 

 10004ایزو 

تغییر  امکانات 

فیزیکی و زیر 

ساخت های الزم 

برای پیاده سازی 

و اجرای یک 

سیستم هدفمند 

 CRMدر 

 

 


