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Proběhlo školení na AskNow systém v
krásném prostředí Krkonoš v Janských
Lázních u našeho dlouholetého klienta
Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.

Janské Lázně nám opět vytvořily
příjemnou a vstřícnou atmosféru,
jmenovitě ředitel lázní Mgr. Martin
Voženílek a obchodní náměstkyně Mgr.
Kateřina Kaufmannová, MBA. Děkujeme.
Rádi se zde vracíme.



Nový vzhled přihlašovací obrazovky v ADMINU AskNow. Pro uživatele se nic
nemění, přihlašování stejné, jen nový design. :-) Do ADMINU se můžete stále
přihlašovat i na našich webových stránkách, viz MENU - ADMIN



NOVINKA
Na našich webových stránkách v našem MENU nahoře v pravém rohu obrazovky
najdete novou složku "KE STAŽENÍ". Máme zde pro vás ke stažení nové
dokumenty "Základní desatero pro tvorbu otázek do dotazníku" a "Dotazník
v marketingovém výzkumu".

Těm z vás, kteří se chcete dozvědět něco nového o tvorbě dotazníku v
marketingovém výzkumu anebo jen si zopakovat, co znáte, jsou určeny tyto
dokumenty.

V dokumentu „Dotazník v marketingovém výzkumu“ naleznete stručný pohled
na dotazník jako účinného marketingového nástroje vhodného pro získávání
zpětné vazby od zákazníků. Je zde souhrnný přehled, jak postupovat při tvorbě
otázek do dotazníku, jaké máme typy otázek a jaká základní pravidla je třeba
dodržovat. A neméně důležitou informací je ochrana získaných dat, zvláště
získaných osobních údajů respondentů. Vše je doplněno i praktickými
fotografiemi.

Leták "Základní desatero pro tvorbu otázek do dotazníku" obsahuje, jak již
název vypovídá tabulku základních pravidel při tvorbě otázek do dotazníku.



Terminály AskNow v malebném prostředí Konstantinových Lázní ukrytých
uprostřed lesů západních Čech severozápadně od Plzně v jedné z ekologicky

nejčistších oblastí České republiky.

Konstantinovy lázně



NOVINKA
- rozšíření možností AskNow systému

• zasílání novinek, nabídek firemních produktů či služeb konkrétním
zákazníkům

• ke konkrétnímu dotazníku přiřadíte email s nabídkou, poděkováním apod.
včetně příloh (pdf)

• seznam předpřipravených vzorů mailů v Adminu AskNow

• multĳazykové prostředí

• automatické odesílání emailů zákazníkům, kteří zadali své kontaktní
údaje na tabletu při vyplňování dotazníku

Hotel EVA

AKCE Hotel..



Cenné názory, pochvaly a
podněty maminek v porodnici
se nikde neztratí a dostanou se
nezkreslené okamžitě přímo k
vedení. To může následně snáze
identifikovat, co je nutné případně
zlepšit, koho pochválit a kde je
příležitost pro rozšíření nabídky
služeb.

NEMOCNICE OČIMA MAMINEK

Interaktivní terminály mohou
propagovat vaše pracovní
nabídky pro budoucí lékaře,
sestry atraktivním a zajímavým
způsobem.



Nový design našeho YouTube kanálu
Staňte se našimi odběrateli. I Vaši firmu s AskNow terminály budeme propagovat

na našem kanálu nebo i na našem instagramovém profilu: @nextmobilesolutions

R

NEXT MOBILE SOLUTIONS, s.r.o.
Nezamyslova 1370, 272 01 KLADNO - Czech Republic
info@asknow.cz; +420 777 600 186
www.asknow.cz

2021: Použité fotografie: firemní archiv, licencované - Adobe Stock

Paní volá manželovi do lázní:
„Tak jak se tam cítíš, Františku?”
„Jako Slunce,” rozplývá se muž,
„všichni se tu kolem mě točí.”

Něco pro zasmání:


