
Survey123® 

Ένα Ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης ικανοποίησης για τον κλάδο του Τουρισμού. 

 Διευθύνετε ένα Resort, ένα City Hotel, ένα Κρουαζιερόπλοιο; Είστε υπεύ-

θυνος εξυπηρέτησης πελατών; Είστε υπεύθυνος Marketing σε ξενοδοχει-

ακή μονάδα; 

 Θέλετε να έχετε συνεχώς εικόνα του βαθμού ικανοποίησης των πελατών 

σας από τις υπηρεσίες που τους παρέχετε; 

 Θέλετε να μπορούν οι πελάτες σας όποια στιγμή το θελήσουν να μπο-

ρούν να κάνουν τα σχόλια τους και αυτά να φτάσουν άμεσα στους υπευ-

θύνους της μονάδας; 

 Είστε ανοιχτοί σε ιδέες και προτάσεις για βελτιώσεις και αλλαγές; 

 Θέλετε πολλά και θετικά σχόλια στα review sites; 

Με το σύστημα Survey123® μπορείτε να τα έχετε όλα 

χωρίς πρόσθετη τεχνολογική ή διοικητική πολυπλοκότητα. 

Το Survey123® είναι ένα φιλικό σύστημα αυτόματης επεξεργα-

σίας των απαντήσεων και σχολίων των φιλοξενουμένων σας. 

To Survey123® συλλέγει αυτόματα τις απαντήσεις, υπολογίζει 

στατιστικά στοιχεία και δείκτες, επεξεργάζεται τα σχόλια και 

όλα αυτά τα κάνει διαθέσιμα στο management σε μορφή ανα-

φορών, γραφημάτων ή αυτόματων alerts, με στοιχεία ικανο-

ποίησης και σχόλια.  
Τα ερωτηματολόγια ικανοποίησης 
του Survey123®  είναι online, με respon-

sive design ώστε να μπορούν να συ-

μπληρωθούν με κινητό τηλέφωνο, tablet 

ή υπολογιστή από τους πελάτες σας. To 

Survey123® μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και με κλασσικά έντυπα ερωτηματολόγια 

αφού διαθέτει ειδικό module σάρωσης 

και αυτόματης «σύλληψης» των απαντή-

σεων από έντυπα ερωτηματολόγια. 
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Επικοινωνήστε μαζί μας 
για ζωντανή παρουσίαση 

Σας ενδιαφέρει η μεγάλη εικόνα χωρίς πολλές 

λεπτομέρειες; Tότε χρησιμοποιείστε τα έτοιμα re-

ports του Survey123® και έχετε αυτό που ζητάτε 

εύκολα και γρήγορα. 

Πόσο πιθανό είναι να προτείνετε το ξενοδοχείο  

μας σε φίλους και συνεργάτες;  

Η κλασσική ερώτηση NPS: Το Survey123® εν-

σωματώνει & υποστηρίζει σε πολλά reports τη 

χρήση του NPS, του αποτελεσματικότερου δεί-

κτη μέτρησης ικανοποίησης. 

Με το Survey123® μπορείτε να ομαδοποιείτε 

τις ερωτήσεις σε κατηγορίες και να υπολογίζετε 

στατιστικά στοιχεία ανά κατηγορία. Μια τυ-

πική «ομαδοποίηση» των ερωτήσεων θα μπο-

ρούσε να είναι:  Reservation/Check In -  Room 

& Bathroom -  Facilities  - Restaurant/Bar  -  

Staff. 

Είστε Guru του Data science; To Survey123® 

σας δίνει τη δυνατότητα να φιλτράρετε να δεδομένα 

με βάση πολλαπλά κριτήρια, να υπολογίσετε βασι-

κούς στατιστικούς δείκτες όπως συχνότητες, ποσο-

στά, μέσο όρο, τυπική απόκλιση και NPS και αν 

δεν σας αρκούν αυτά να κάνετε εξαγωγή όλων των 

στοιχείων στο Excel για περαιτέρω επεξεργασία. 


