
Vážení zákazníci cestovní kanceláře Top travel,

cílem naší cestovní kanceláře je poskytovat kvalitní služby, které by maximálně uspokojovaly potřeby
zákazníka a splnily by jeho představy o dovolené. Abychom znali míru Vaši spokojenosti, dovolujeme si Vás
požádat o vyplnění dotazníku, který nám pomáhá zjišťovat Vaše názory na zájezd, který jste prostřednictvím
naší cestovní kanceláře absolvovali. Vaše názory a hodnocení Vaší dovolené s cestovní kanceláří Top travel
jsou pro nás cennou zpětnou vazbou a přispějí k dalšímu zkvalitňování služeb pro Vás.

Rezervační číslo: * ……………………………………..
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………
Země/Hotel: …………………………………………………………………………

* povinný údaj

Vybrané odpovědi zakroužkujte, v tabulce označte symbolem „X“ pole, odpovídající dle Vašeho názoru úrovni
hodnoceného kriteria. Hodnotící stupnice je následující:
1 – velmi spokojen, 2 – spokojen, 3 – nespokojen, 4 – velmi nespokojen
Máte-li konkrétní připomínky nebo komentáře, prosím připojte je k jednotlivým kritériím.

Produkt cestovní kanceláře
Jak jste se o zájezdu dozvěděl(a)?
a) z katalogu cestovní kanceláře Top Travel
b) z katalogu jiných cestovních agentur a kanceláří
c) z výlohy cestovních agentur a kanceláří
d) z Internetu - webové stránky CK Top travel - jiné webové stránky
e) na veletrhu
f) od známého

jinde…………………………………………………………………………………………

Hodnocení
Kritéria hodnocení

1 2 3 4
Připomínky

Dostupnost a úroveň informací o cestovní
kanceláři Top travel a jejích produktech

Spokojenost s produktem cestovní kanceláře

Rozsah nabídky

Spokojenost s rozvržením programu zájezdu

Spokojenost s vyřízením stížnosti

Spokojenost se službou SOS linky

Výběr a nákup zájezdu
Na základě čeho jste se rozhodl/a pro zájezd pořádaný CK Top travel?
a) cena
b) dobrá dostupnost produktu
c) dobré reference

jiné……………………………………………………………………………………………….

Hodnocení
Kritéria hodnocení

1 2 3 4
Připomínky

Kvalita a rychlost zpracování požadavků

Spokojenost s řešením specifických požadavků

Odborná znalost a informovanost prodejců

Aktuálnost informací u zprostředkovatelských
cestovních kanceláří a agentur

Ochota referentů CK Top travel

Spokojenost s odbavením zájezdu



Spokojenost s jednotlivými službami Delegát/Průvodce

Hodnocení
Kritéria hodnocení

1 2 3 4
Připomínky

Organizační schopnosti

Odborná znalost

Ochota vyřizování požadavků

Zajištění vstupenek do objektů

Nabídka a prodej fakultativních výletů

Doprava

Hodnocení
Kritéria hodnocení

1 2 3 4
Připomínky

průběh trasy

čistota dopravního prostředku

ochota a vystupování řidiče
Autokarová

doprava

dochvilnost

organizace

odbavení na letišti

služby během letu

ochota a vystupování palubního personálu

Letecká
doprava

dochvilnost

organizace transferu

čistota dopravního prostředku

ochota a vystupování řidiče

Transfer
v destinaci

organizovaný
zahraniční
agenturou

dochvilnost

Ubytování

Hodnocení
Kritéria hodnocení

1 2 3 4
Připomínky

Kvalita ubytování

Průběh a rychlost ubytování

Stravování - šíře nabídky

Stravování - kvalita servisu

Personál

Čistota

Rychlost a kvalita vyřízování reklamací

Doporučil(a) byste ubytovací zařízení svým známým / příbuzným? a) Ano b) Ne 

Doplňkové informace
Splnilo zajištění této dovolené ze strany cestovní kanceláře Top travel Vaše očekávání?
a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) určitě ne

  
Plánujete příští rok dovolenou? Máte zájem v příštím roce opět cestovat s cestovní kanceláří Top travel?

a) určitě ano, prosíme napište do které země: …………………………………………………………………………………...
b) spíše ano
c) nejsem rozhodnut/a
d) spíše ne
e) určitě ne

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku a těšíme se na příští setkání s Vámi.
Vaše cestovní kancelář Top travel


