پیوست شماره  )7قوانین چیگِل برای فروشندگان – فصل مدیریت رضایت و شکایات مشتری
حمایت از مشتریان در سامانه چیگِل و مشتری مداری یک اصل کلیدی است .جلب اعتماد مشتری در بسترهای فروش اینترنتی یک کاار ییمای
بین چیگِل و فروشندگان است .فروشندگان شریک یجاری چیگِل میباشند و لذا جلب رضایت و اعتماد مشتریان وظیفاه هماه اعیاای واان اد
بزرگ چیگِل است .با این استرایژی ،ق انین و شرایط برای جلب رضایت مشتری به شرح زیر است:












ق انین ذکرشد در پی ست شمار  ،6بخش ع دت کاال ،در راستای رعایت ق انین بینالمللی یجارت الکترونیک از حق ق وریدار نهایی
و هدف جلب رضایت مشتری ارائهشد است.
مشتری جهت ع دت کاال ،مطابق با ق انین ذکرشد در پی ست شمار  6ظرف مدت  14روز یق یمی فرصت دارد جهت عا دت کااال
اقدام نماید.
در سامانه چیگِل ،مشتری حتی اگر پس از گذشت  14روز ،شکایت و یا نظر واصی داشاته باشاد ،حاق دارد از قریاق اجارای فر یناد
مدیریت شکایت ،ثبت نماید و چیگِل و فروشند م ظف به بررسی ن میباشند .بهق ر منطقی عا دت کااال پاس از مهلات  14روز ،
قابل انجام نمیباشد مگر با رضایت و ی افق قرفین اما جلب رضایت مشتری از قریق راهکارهایی مانند ارائاه یخفیاف در وریادهای
بعدی و یا ارسال یک هدیه در ورید بعدی و سازوکارهای اینچنینی ،با همکاری مالک چیگِل و فروشند  ،ضروری و یک اصل اسات.
قطعاً این روش در ایجاد اعتماد ،و شنامی ،گرفتن ستار و امتیاز از مشتری و بهیبع ن ،اریقای فروش شما فروشاند گرامای ،یاثثیر
بسیار زیادی و اهد داشت
در سامانه چیگِل ،وریداران پس از بستن شدن کامل یک سفارش ،به فروشند  ،امتیاز و بازو رد میدهند .این امتیازها و بازو ردها در
فر یند ریبهبندی شما فروشند گرامی یثثیرگذار است که اثرات ن در پی ست شمار  ،9ریبهبنادی مساتمر فروشاندگان یشارید شاد
است.
در سامانه چیگِل ،وریداران میی انند پس از ورید در م رد یک کاال نظر دهند و نظرات ایشان البته پس از یک بررسی محت ایی که از
منظر فرهنگی و شئ نات م ردی نداشته باشد ،در سامانه چیگِل در بخش نظرات در م رد این کاال انتشار مییابد .امکانات شبکههاای
اجتماعی مانند ،الیک کردن ،دنبال کردن ،غیر الیک و ..در این بخش پیشبینیشد است.
پست الکترونیک  ،crm@cheegel.comرا های یماس یلفنی ،گفتگ ی نالین( )chatو حتی مراجعه حی ری به دفایر چیگِال
در سراسر کش ر ،همه این م ارد کانالهای اریباط با وریداران و مصرفکنندگان نهایی کاالی شما فروشند گرامای اسات و قبیعای
است یمامی این م ارد درص رییکه نیاز باشد جهت استحیار در اوتیار شما قرار میگیرد.
در بخش گزارشهای یحلیلی ماری ،ارائه گزارشات ه شمند از میزان رضایت از کاالهای شما و بسیاری از شاوصهای ارزیابی دیگر
( )KPI’sبا دسترسی وص صی شما فروشند گرامی ،پیشبینیشد است .البته بروی از این کاربریها ،صرفاً پس از یک دور فروش و
نیز بر اساس ن ع قرارداد همکاری شما با چیگِل (مراجعه ش د به پی ست شمار  )2در اوتیار شما قرار و اهد گرفت.

