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Διοργάνωση Εμπορικής Έκθεσης «Tekno Hotel Expo» στην Αλβανία
Η εταιρεία HO.RE.AL EXPO GROUP σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και
Τουρισμού, τον Αλβανικό Οργανισμό Ανάπτυξης Επενδύσεων, τον Εθνικό Οργανισμό
Τουρισμού, Δήμο Τιράνων διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την επαγγελματική
έκθεση "Tekno Hotel Expo 2017", στις 23-26 Φεβρουαρίου 2017 (http://www.horealexpo.com).
Η προαναφερόμενη εμπορική έκθεση είναι το πιο σημαντικό γεγονός των επιχειρήσεων
στον τομέα της φιλοξενίας.
Οι βασικές κατηγορίες των εκθετών είναι από τους τομείς:
• Έπιπλα Ξενοδοχείων
• Επαγγελματικός Εξοπλισμός για Εστιατόρια
• Συστήματα για ξενοδοχεία και εστιατόρια (συστήματα ασφαλείας, διαχείρισης,
τηλεπικοινωνιών, πισίνας - υδρομασάζ κλπ)
• Επαγγελματικά συστήματα καθαρισμού
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά για την διοργάνωση της εν λόγω εμπορικής
έκθεσης.
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία, είμαστε πάντοτε στην διάθεσή σας.
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Παρακαλούμε, σημειώστε όσο πιο αντικειμενικά μπορείτε τις απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο, με
βάση την εμπειρία από τη συνεργασία σας με το προσωπικό και τη χρήση των υπηρεσιών του Γραφείου
ΟΕΥ. Eπιστρέψτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέσω e-mail στο iso@mfa.gr.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο, τον οποίο θα αφιερώσετε για τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου και σας διαβεβαιώνουμε, ότι οι απαντήσεις σας θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε
ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες μας.
Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό ικανοποίησής
σας στα παρακάτω σημεία:


Συμπεριφορά του προσωπικού κατά τη μεταξύ σας
συνεργασία:



Ποιότητα και πληρότητα απάντησης που λάβατε:



Διαχείριση και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων:

Απόλυτα

Πολύ

Αρκετά

Ελάχιστα

Καθόλου

Συνολικά πόσο Ικανοποιητική θα χαρακτηρίζατε την
εμπειρία από τη συνεργασία σας με το Γραφείο ΟΕΥ:

ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρακαλούμε, σημειώστε οποιαδήποτε παρατήρηση, παράπονο ή υπόδειξη, καθώς και οποιονδήποτε
παράγοντα πιστεύετε ότι συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ /
ΦΟΡΕΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ /
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας
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