Strävar du efter att förbättra ditt företag?
Feedback är ledtråden! CarlZipper e-Survey är ett verktyg som hjälper dig att enkelt göra webbaserade
enkätundersökningar tidseffektivt och prisvärt. Gör en undersökning till dina medarbetare, leverantörer och
kunder och fråga vad de tycker! Med svaren i din hand kan du lättare förstå hur ditt företag kan höja servicen och
kundnöjdheten, förbättra samarbeten eller höja personaltrivseln.
På baksidan finns mer information om hur CarlZipper e-Survey kan vara ditt hjälpmedel i arbetet att skapa ett
starkare och mer omtyckt företag.

Vad är CarlZipper e-Survey?

Så här fungerar det!

CarlZipper e-Survey är ett webbaserat verktyg för enkätundersökningar
via e-post för såväl små som stora företag. Verktyget är användarvänligt
och enkelt både för den som skapar undersökningarna och för de som
svarar. Undersökningarnas indata sparas direkt i databaser och kan i
realtid följas och presenteras som rapporter i webbläsaren.
Till vad kan jag använda CarlZipper e-Survey?

Här skapar du din undersökning. Du väljer själv
vilken typ av frågor du vill ställa.

CarlZipper e-Survey kan användas till i princip alla typer av enkäter,
vare sig det gäller internt för företagets anställda eller externt mot
kunder, leverantörer osv. Det kan vara allt från produktutvärderingar,
frågor till personalen om arbetsmiljö och arbetsförhållanden till
utvärdering av utbildningar och konferenser. Du väljer själv vilka
frågor du vill ställa och vilka svarsalternativ som ska ges!
Några fördelar gentemot traditionella pappersenkäter?
Med CarlZipper e-Survey skapar du alltså din enkät, med dina frågor,

Respondenten gör undersökningen på Internet i ett
snyggt och användarvänligt gränssnitt

och genomför utskick till respondenter. I och med att CarlZipper
e-Survey är webb-baserat och att informationen automatiskt lagras i
databaser, försvinner administrationen med att skicka ut, ta emot och
registrera svaren på undersökningen. Genom live-statistik från undersökningen ses hur många respondenter som svarat och vill man, går
det enkelt att skicka påminnelse-email till dem som ännu inte fyllt i
enkäten.
Mer info?
För mer information, beställning av konstnadsfritt demo-konto, surfa in
på: http://www.e-survey.se/ eller ring oss på tel: 08-720 44 70.

Resultatet av undersökningen presenteras i en snygg
och detaljerad rapport.

Beställ nu!
Ring:

08-720 44 70
Vad kostar CarlZipper e-Survey?

eller online:

Priser från 995kr+moms/år

Detaljerad prislista finns på http://www.e-survey.se/.

http://www.e-survey.se/
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