
 

 

 

 فصل مدیریت رضایت و شکایات مشتری –قوانین چیگِل برای فروشندگان  (7 شماره وستیپ

یک کاار ییمای    در سامانه چیگِل و مشتری مداری یک اصل کلیدی است. جلب اعتماد مشتری در بسترهای فروش اینترنتیحمایت از مشتریان 

و لذا جلب رضایت و اعتماد مشتریان وظیفاه هماه اعیاای واان اد       باشند میبین چیگِل و فروشندگان است. فروشندگان شریک یجاری چیگِل 

 :بزرگ چیگِل است. با این استرایژی، ق انین و شرایط برای جلب رضایت مشتری به شرح زیر است

  یجارت الکترونیک از حق ق وریدار نهایی  المللی بینبخش ع دت کاال، در راستای رعایت ق انین  ،6شمار  در پی ست  ذکرشد ق انین
 است. شد  ارائهو هدف جلب رضایت مشتری 

  یق یمی فرصت دارد جهت عا دت کااال    روز 14ظرف مدت  6شمار  پی ست  در ذکرشد مشتری جهت ع دت کاال، مطابق با ق انین
 اقدام نماید.

  شکایت و یا نظر واصی داشاته باشاد، حاق دارد از قریاق اجارای فر یناد       روز 14چیگِل، مشتری حتی اگر پس از گذشت در سامانه ،
 ،روز  14منطقی عا دت کااال پاس از مهلات      ق ر به. باشند میمدیریت شکایت، ثبت نماید و چیگِل و فروشند  م ظف به بررسی  ن 

یخفیاف در وریادهای    ارائاه مگر با رضایت و ی افق قرفین اما جلب رضایت مشتری از قریق راهکارهایی مانند  باشد میقابل انجام ن
، با همکاری مالک چیگِل و فروشند ، ضروری و یک اصل اسات.  چنینی این سازوکارهایبعدی و یا ارسال یک هدیه در ورید بعدی و 

 یاثثیر  ن، اریقای فروش شما فروشاند  گرامای،    یبع بهستار  و امتیاز از مشتری و ، گرفتن نامی و شقطعاً این روش در ایجاد اعتماد، 
 بسیار زیادی و اهد داشت

  این امتیازها و بازو ردها در دهند میدر سامانه چیگِل، وریداران پس از بستن شدن کامل یک سفارش، به فروشند ، امتیاز و بازو رد .
مساتمر فروشاندگان یشارید شاد       بنادی  ریبه ،9است که اثرات  ن در پی ست شمار   ثیرگذاریثشما فروشند  گرامی  بندی ریبهفر یند 
 .است

  پس از ورید در م رد یک کاال نظر دهند و نظرات ایشان البته پس از یک بررسی محت ایی که از  ی انند میدر سامانه چیگِل، وریداران
 هاای  شبکه. امکانات یابد میمنظر فرهنگی و شئ نات م ردی نداشته باشد، در سامانه چیگِل در بخش نظرات در م رد این کاال انتشار 

 .است شد  بینی پیش. در این بخش .الیک و اجتماعی مانند، الیک کردن، دنبال کردن، غیر

  پست الکترونیکcrm@cheegel.com ، نالینیماس یلفنی، گفتگ ی  های را (chat)   و حتی مراجعه حی ری به دفایر چیگِال
و قبیعای   اسات نهایی کاالی شما فروشند  گرامای   کنندگان مصرفاریباط با وریداران و  های کانالدر سراسر کش ر، همه این م ارد 

 .گیرد مینیاز باشد جهت استحیار در اوتیار شما قرار  که درص رییاست یمامی این م ارد 

  ارزیابی دیگر  های شاوصگزارشات ه شمند از میزان رضایت از کاالهای شما و بسیاری از  ارائهی یحلیلی  ماری، ها گزارشدر بخش
(KPI’s ) ،و  فروش دور ، صرفاً پس از یک ها کاربریاست. البته بروی از این  شد  بینی پیشبا دسترسی وص صی شما فروشند  گرامی

 .در اوتیار شما قرار و اهد گرفت (2پی ست شمار   نیز بر اساس ن ع قرارداد همکاری شما با چیگِل )مراجعه ش د به
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