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 نمونه پرسشنامه وب سایت 

 گرامی کاربر

 .در مورد وب سایت ...... پاسخ دهیدسوالات زیر،  لطفا به

سپاس                                                                                                 

 

 در یک ماه گذشته چند بار از وب سایت ... بازدیدکرده اید؟ .1

 هیچ                       یک بار                       بیش از یک بار
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ر چه ه پرسشنامه ارائه شده به منظور تحقیقات بازار و بررسی عملکرد وب سایت، صرفا جنبه آموزشی داشته و برای آشناییتوجه : 

ونه سوالات رایج در این حوزه به منظور طراحی مجدد و توسعه وب سایت تعبیه شده مارکتینگ با نمبیشتر شما مخاطبان بیلاود

است. توصیه می شود به منظور انجام تحقیقات بازار از پرسشنامه های شخصی سازی شده متناسب با صنعت، خدمات و محصولات 

 خود استفاده نمایید. 

متناسب با صنعت خود، در حوزه ی سنجش عملکرد وب سایت، رضایت چنانچه برای تهیه پرسشنامه کمی یا کیفی تحقیقات بازار 

مشتریان، آگاهی از برند، تعیین پرسنا، تولید محصول یا خدمت جدید، نیازسنجی مشتریان و ... و تحلیل داده های به دست آمده، 

 با ما تماس بگیرید.نیاز به مشاوره دارید، می توانید 

 

جـرامم رایانـه هرگونـه فصـل سـوم قـانون  12مـاده ، نـدد بیلاودمارکتینـم محفـوظ اسـت و طبــ  پرسشـنامهکـلیه حقوق مـادی و معنوی ایـن ** 

 **.و پیگرد قانونی دارد کپی برداری ممنوع بوده
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