Meios de Hospedagem

Meios de Hospedagem

Pesquisa de Satisfação do Empreendimento

ACOMODAÇÃO

Ambiente

Estimado Cliente,

Conforto
Iluminação
Decoração

É sempre um prazer tê-lo hospedado conosco.

Limpeza ao chegar

Para que possamos aprimorar continuamente nossos serviços e atender
adequadamente às necessidades de nossos hospedes, pedimos que participe de
nossa pesquisa de Satisfação e compartilhe conosco as suas percepções a respeito
de sua estadia.

Limpeza durante a estadia
Funcionamento dos
equipamentos (TV, ar
condicionado, telefone,
iluminação, cofre, etc)
Abastecimento de frigobar

Excelente

Bom

Razoável

Péssimo

Não
utilizei
























































Excelente

Bom

Razoável

Péssimo

Não
utilizei




















































































































Excelente

Bom

Razoável

Péssimo

Não
utilizei









































RESTAURANTE

Em relação a sua última estadia classifique nossos serviços utilizando os seguintes
critérios:

 Excelente

 Bom

 Razoável

 Péssimo

 Não utilizei

RESERVA

Disponibilidade de datas
Facilidade em realizar a reserva
Atendimento telefônico
Atendimento por meios
eletrônicos (e-mail, SMS, fax)

Prestação de informações
Serviço de bagagem
Duração do atendimento

Bom

Razoável

Péssimo































Excelente

Bom

Razoável

Péssimo

Não
utilizei































Tempo de espera

Prestação de informações
Agilidade no atendimento de
solicitações
Check-out
















Tempo de espera











Cordialidade no atendimento































Serviço de despertar
Pagamento
Serviço de bagagem
Duração do atendimento

Atendimento da equipe

Refeições no restaurante (almoço/jantar)
Recepção
Variedade do cardápio
Temperatura dos pratos
Qualidade dos pratos

Durante a estadia
Cordialidade e prestatividade

Limpeza

Excelente

Check-in
Correta atribuição do quarto

Variedade de bebidas
Variedade de comidas
Reposição de bebidas e
comidas
Ambiente

Não
utilizei

RECEPÇÃO

Cordialidade no atendimento

Café da manhã

Carta de vinhos
Atendimento
Refeições – Serviço de Quarto
Solicitação de pedidos
Variedade dos pratos
Temperatura dos pratos
Qualidade dos pratos
SERVIÇOS

Serviço de quarto (Roomservice)
Telefonista
Lavanderia
Academia
Piscina
Conexão de Internet (wi-fi)

Meios de Hospedagem

Meios de Hospedagem

Como você classifica nosso Hotel quanto a:

Caso deseje, escreva aqui suas considerações:

Relação Custo-benefício
Localização
Segurança
Equipe
Ambiente
Limpeza e Conservação

Excelente

Bom

Razoável

Péssimo

Não
utilizei

_____________________________________________________________________




































_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Queremos conhecer um pouco mais sobre você e sobre a motivação para a sua
viagem:

_____________________________________________________________________

Qual foi o principal motivo da sua viagem?

_____________________________________________________________________

 Turismo (lazer, descanso, etc)

 Visita a familiares

 Profissional
(reunião, treinamento, etc.)

Qual motivo levou você a escolher o nosso hotel?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 Preço

 Localização

 Indicações de amigos

_____________________________________________________________________

 Publicidade

 Indicações em
sites e blogs da
internet

 Outro motivo. Qual?

_____________________________________________________________________

______________________

Em que país você nasceu?

________________________________________

Qual o seu local de residência?

________________________________________

Considerando esta experiência, você recomendaria nosso hotel a um amigo, colega ou
familiar:
 Sim

 Não

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Esta pesquisa é confidencial. No entanto, entendemos que sua opinião pode nos
ajudar a melhorar nossos serviços.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Você autoriza utilizarmos seus comentários em estudos e análises internas do hotel?
_____________________________________________________________________
 Sim

 Não

_____________________________________________________________________

Nome: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Empresa (se for o caso) : ________________________________________________
_____________________________________________________________________
Telefone: ______________________ e-mail: ________________________________
_____________________________________________________________________
Data de Entrada: _____/_____/_____

Data de Saída: _____/_____/_____

