
ENQUÊTE
BEN  J I J  TEVREDEN ?

 

 

 

 

 

Voor het finetunen

van onze collectie en 

een (nog) betere 

service en slagingskans!

Vul in en win 

een cadeaubon 

t.w.v. 150,- euro!



Beste relatie,

 

Zoals je hebt gemerkt, hebben we afgelopen jaar

geïnvesteerd in enkele veranderingen in de winkel. We

proberen je zo goed mogelijk van dienst te zijn en met

onze tijd mee te gaan. Daarom hebben we nu een kleine

enquête samengesteld, waarin we je graag enkele vragen

over onze winkel willen voorleggen. Jouw mening als

trouwe klant van Jacco's Menswear is heel belangrijk.

We hopen op je medewerking!

Leuk detail: onder de klanten

die de enquête hebben

ingeleverd, verloten we een

aantal cadeaubonnen van

Jacco's Menswear en andere

winkeliers in Klundert!



Op de schaal van 1 tot 10. Welk cijfer zou je willen geven

voor de volgende aspecten van Jacco's Menswear?

De uitstraling van de winkel?

Toelichting:.......................

 
De samenstelling van het assortiment?

Toelichting:.......................

De manier waarop je geholpen wordt?

Toelichting:........................

De openingstijden van de winkel?

Toelichting:................

De service bij bijvoorbeeld het ophalen van een bestelling,

de afhandeling van een klacht, het halen en brengen van

stomerijgoed en het herstellen of het op maat laten maken

van kleding?

Toelichting:...............



Op de schaal van 1 tot 10, van helemaal niet vervelend tot

heel vervelend. Zou je willen aan geven hoe vervelend je

de volgende aspecten vindt?

Wanneer een artikel niet op voorraad is en besteld moet

worden.

Toelichting:...............

De tijd die het duurt om een artikel te vermaken.

Toelichting:................

De wachttijd in de winkel voordat je wordt geholpen.

Toelichting:.................

Je door omstandigheden (bijv. drukte) geen koffie

aangeboden krijgt.

De winkel op di t/m vrij tussen 12.30 en 13.00 uur een half

uurtje dicht is.

Toelichting..........



De informatie die je krijgt bij de 

aankoop over de samenstelling van 

de stof, de wasvoorschriften en 

andere tips om je kleding 

lang mooi te houden.

Toelichting:................

Toelichting:..............

De communicatie over aanbiedingen en speciale acties via

social media, E-mail en per post.

Welk cijfer zouden de volgende aspecten van Jacco's

Menswear verdienen?



Voldoen de merken in het huidige assortiment wel/niet

aan jouw verwachting betreffende de prijs/kwaliteit?

Toelichting:...........................

Welk(e) merk(en) mis je in de winkel?

Toelichting:.............

Het aanbod van het huidige assortiment is wel/niet

voldoende gevarieerd.

Toelichting:..............

Anders:....................

- Kostuums       - Schoenen

- Dassen            - Ondermode

- Accessoires (horloges, armbanden, zonnebrillen)

- Praktische items (paraplu's, caps, hoeden)

Welke items mis je in ons assortiment? (ev. meerdere

antwoorden omcirkelen)

De kans is gemiddeld  ..  % dat dat ik slaag bij Jacco's

Menswear voor een nieuwe outfit.

Toelichting:.............

Wanneer je nieuwe herenkleding nodig hebt, ga je dan

nooit/soms/vaak/altijd als eerste naar Jacco's

Menswear?

Toelichting:.................



Wellicht zijn we in deze enquête iets vergeten te vragen,

wat je ook graag kwijt wilt. Graag geven we je de

gelegenheid dit hieronder kenbaar te maken:

........................

........................

........................

Wil jij kans maken op een mooie cadeaucheque t.w.v.

150,- euro van Jacco's Menswear of één van de andere

cadeaubonnen van winkeliers uit Klundert? Laat dan

hieronder je gegevens achter.

Naam: .............

Adres: ..............

Postcode/woonplaats: .................

Geboortedatum: .......................

E-mail: ..........................

Telefoonnummer: ......................

Je gegevens worden enkel gebruikt voor het doel van deze enquête en

worden niet aan derden verstrekt.

Wil je onze digitale nieuwsbrief ontvangen?  Ja/Nee

Volg ons ook op        en 



Bedankt!


