1. Czy zajmujecie si Pa stwo po rednictwem Sprzeda y projektów typowych ( tak / nie *)
2. Prosimy o podanie adresu e mail : ………………………………………………………………………………..
3. Prosimy o podanie wszystkich telefonów kontaktowych dla klientów :
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Czy wykonujecie Pa stwo adaptacje do dzia ek ( tak / nie *)
5. Czy wykonujecie Pa stwo przeróbki w projektach typowych ( tak / nie *)
6. Czy pomagacie Pa stwo Klientom w uzyskaniu pozwolenia na budow ( tak / nie *)
7. Czy pomagacie pa stwo Klientom w uzyskaniu kredytu na budow ( tak / nie *)
8. Czy wspó pracujecie pa stwo z biurem geodezyjnym , lub sami zapewniacie obs ug geodezyjn ( tak /
nie *)
9. Czy wspó pracujecie Pa stwo z polecanymi przez Was na Waszym terenie firmami buduj cymi Domy (
tak / nie *) - mo na te poda ich nazw oraz kontakt :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Czy mo e sami zajmujecie si Pa stwo obs ug inwestycyjn ( tak / nie *) , je li tak to w jakim
zakresie :
a/ obs uga prawna – adaptacje , uzyskiwanie pozwolenia na budow ( tak / nie *)
b/ obs uga geodezyjna ( tak / nie *)
c/ budowa stanów surowych otwartych lub zamkni tych ( tak / nie *)
d/ budowa stanów deweloperskich ( tak / nie *)
e/ wykonawstwo robót wyko czeniowych ( tak / nie *)
f/ nadzór budowlany – kierownictwo budowy lub inspektor nadzoru ( tak / nie *)
11. Czy chcieliby cie Pa stwo udost pni inn informacj na temat swoich us ug , która nie by a
wymieniona w powy szej ankiecie , a z której nasi Klienci mogliby skorzysta :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szanowni Pa stwo.
Cel ankiety jest zasadniczy: udost pni na naszych stronach internetowych jak najwi cej informacji na temat
Pa stwa us ug, jako naszych Przedstawicieli.
Chcemy uzupe ni list Przedstawicieli regionalnych, znajduj
si na naszej stronie www o powy sze dane.
Jeste my pewni, e taka dodatkowa informacja pomo e naszym Klientom, ale te Pa stwu i naszej pracowni.
Wszyscy b
lepiej poinformowani.
Oczywi cie charakter ankiety jest jak najbardziej dobrowolny. Nie ma adnego przymusu w jej wype nianiu. Ale
serdecznie zach camy. Jest to zawsze forma darmowej reklamy w asnej firmy .
Je li chodzi o stron techniczn :
Ankiet prosimy odes do nas listownie na adres pracowni: MG Projekt 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14
z dopiskiem „Ankieta” , lub faxem, na numer : 22 676 66 82 , albo zeskanowan mailem na adres :
mgprojekt@mgprojekt.com.pl
Najwa niejsze, eby ankieta do nas dotar a, poniewa tylko wtedy b dziemy w stanie wpisa Wasze dane na
nasz stron internetow .
yczymy Pa stwu jak najwi cej jak najlepszych klientów
dziemy wdzi czni za odes anie do nas ankiety
Z wyrazami szacunku
Micha G siorowski z zespo em pracowni
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