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განთავსების ობიექტები
2015 წელი

განთავსების ობიექტი: 75

მათ შორის: 

ბათუმი - 61

ქობულეთი - 9

ხულო -1

შუახევი - 1

ხელვაჩაური (კვარიათი) – 3

2016 წელი

განთავსების ობიექტი : 90

მათ შორის: 

ბათუმი - 68

ქობულეთი - 15

ხულო - 1

შუახევი - 1

ხელვაჩაური (კვარიათი,მაჭახელა) - 5



მომსახურების ხარისხის შეფასება განთავსების ობიექტებში

დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

65,4

8

საერთო ინდექსი

33%

36%

27%

4%

საერთო ინდექსი

კატეგორიების მიხედვით
შეფასებების განაწილება

73,54

საერთო ინდექსი

19%

31%

36%

14%

ჯამური ინდექსი

კატეგორიების მიხედვით 
შეფასებების განაწილება

2015-2016



65,48

59,56

70,67

66,55

50,22

41,55

68,44

61,33

71,69

71,26

83,65

76,44

42,13

67,11

საერთო ინდექსი

ბლოკი 1. მომსახურება

განყოფილება 1. მომსახურება

განყოფილება 2. შეხვედრა სასტუმროს…

განყოფილება 3. დამლაგებლები

განყოფილება 4. მომსახურება…

განყოფილება 5. Checkout

განყოფილება 6. კონფლიქტური…

ბლოკი 2. ოპერაციული სტანდარტები

განყოფილება 7. სასტუმროს…

განყოფილება 8. ოთახის სისუფთავე…

განყოფილება 9. რესტორანი

განყოფილება 10. საერთო მომსახურება

განყოფილება 11. მარკეტინგი

მომსახურების ეტაპების შეფასება

დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

73,54

68,56

70,00

74,24

57,41

63,40

65,37

75,19

78,28

78,02

87,05

83,62

50,22

80,12

საერთო ინდექსი

ბლოკი 1.მომსახურება

განყოფილება 1. ბრონირება

განყოფილება 2. შეხვედრა სასტუმროს…

განყოფილება 3. დამლაგებლები

განყოფილება 4. მომსახურება რესტორანში

განყოფილება 5. Checkout

განყოფილება 6. კონფლიქტური სიტუაცია

ბლოკი 2. ოპერაციული სტანდარტები

განყოფილება 7. სასტუმროს ვიზუალური…

განყოფილება 8. ოთახის სისუფთავე და…

განყოფილება 9. რესტორანი

განყიფილება 10. საერთო მომსახურება

განყოფილება 11. მარკეტინგი

2015-2016



დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

განყოფილება 2. შეხვედრა 
სასტუმროს მიმღებში

66,55

37,33

90,67

73,33

72,00

80,00

76,00

86,67

68,00

65,33

53,33

29,33

განყოფილება 2. შეხვედრა სასტუმროს

მიმღებში/რეცეფშენში

თანამშრომელი იყო უნიფორმაში, ეკეთა

ბეიჯი.

თანამშრომელი გამოიყურებოდა

სასიამოვნოდ, კოხტად.

თანამშრომელი მიმღებში თავაზიანად და

მეგობრულად მოგესალმათ.

თანამშრომელი მისალმებისას იღიმოდა, 

ინარჩუნებდა თქენთან მზერით კონტაქტს.

თანამშრომელი მიმღებში შეგხვდათ

კეთილგანწყობით, არ გიყურებდათ…

თანამშრომელმა დააზუსტა თქვენთან გაქვთ

თუ არა დაბრონილი ნომერი.

თანამშრომელმა დაგისახელათ ნომერში

ცხოვრებისთვის გადასახდელი თანხა.

თანამშრომელმა თავაზიანად გთხოვათ

თქვენი დოკუმენტის წარდგენა.

თანამშრომელმა მოგაწოდათ ინფორმაცია

სასტუმროში არსებული მომსახურების…

თანამშრომელმა კორეკტულად

დაგისახელათ თანხის გადახდის პირობები

თანამშრომელმა სასიამოვნო დროის

გატარება გისურვათ.

74,24

28,89

81,11

85,56

74,44

84,44

93,33

92,22

92,22

75,56

74,44

34,44

განყოფილება 2. შეხვედრა სასტუმროს

მიმღებში

თანამშრომელი იყო უნიფორმაში, ეკეთა ბეიჯი.

თანამშრომელი გამოიყურებოდა სასიამოვნოდ, 

კოხტად.

თანამშრომელი მიმღებში თავაზიანად და

მეგობრულად მოგესალმათ.

თანამშრომელი მისალმებისას იღიმოდა, 

ინარჩუნებდა თქენთან მზერით კონტაქტს.

თანამშრომელი მიმღებში შეგხვდათ

კეთილგანწყობით, არ გიყურებდათ…

თანამშრომელმა დააზუსტა თქვენთან გაქვთ თუ

არა დაბრონილი ნომერი.

თანამშრომელმა თავაზიანად გთხოვათ თქვენი

დოკუმენტის წარდგენა.

თანამშრომელმა დაგისახელათ ნომერში

ცხოვრებისთვის გადასახდელი თანხა.

თანამშრომელმა მოგაწოდათ ინფორმაცია

სასტუმროში არსებული მომსახურების…

თანამშრომელმა კორეკტულად დაგისახელათ

თანხის გადახდის პირობები

თანამშრომელმა სასიამოვნო დროის გატარება

გისურვათ.

2015-2016



დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

განყოფილება 3. დამლაგებლები

50,22

34,67

68,00

48,00

განყოფილება 3. დამლაგებელი

დამლაგებლები იყვნენ

უნიფორმაში, ეკეთათ ბეიჯი.

დამლაგებლები გამოიყურებოდნენ

სუფთად და კოხტად.

შეხვედრისას დამლაგებლები

თავაზიანად და მეგობრულად

გესალმებოდნენ.

57,41

41,11

75,56

55,56

განყოფილება 3. დამლაგებლები

ამლაგებლები იყვნენ უნიფორმაში, ეკეთათ

ბეიჯი.

დამლაგებლები გამოიყურებოდნენ

სუფთად და კოხტად.

შეხვედრისას დამლაგებლები თავაზიანად

და მეგობრულად გესალმებოდნენ.

2015-2016



დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

2015-2016

განყოფილება 4. მომსახურება რესტორანში

41,55

68,00

46,67

42,37

25,64

57,89

46,15

48,96

20,51

განყოფილება 4. მომსახურება

რესტორანში

სასტუმროში იყო რესტორანი

შესასვლელთან თქვენ შეგხვდათ

ადმინისტრატორი ან მიმტანი. 

თავაზიანად მოგესალმათ

რესტორნიდან გამოსვლისას თქვენ

თავაზიანად დაგემშვიდობნენ.

ოფიციანტს ეცვა უნიფორმა, ეკეტა

ბეიჯი.

ოფიციანტი სუფთად და კოხტად

გამოიყურებოდა.

ოფიციანტი თბილად და მეგობრულად

მოგესალმათ.

მაგიდიდან ჭურჭელის ალაგება

ხდებოდა დროულად.

ოფიციანტმა კოხტად გადაგიშალათ

მენიუ.

63,40

84,44

57,63

66,10

52,54

30,77

80,00

83,33

65,22

განყოფილება 4. მომსახურება რესტორანში

სასტუმროში იყო რესტორანი

შესასვლელთან თქვენ თავაზიანად

მოგესალმნენ

მაგიდიდან ჭურჭელის ალაგება ხდებოდა

დროულად.

რესტორნიდან გამოსვლისას თქვენ

თავაზიანად დაგემშვიდობნენ.

ოფიციანტს ეცვა უნიფორმა, ეკეტა ბეიჯი.

ოფიციანტი სუფთად და კოხტად

გამოიყურებოდა.

ოფიციანტი თბილად და მეგობრულად

მოგესალმათ.

ოფიციანტმა კოხტად გადაგიშალათ მენიუ.



დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

განყოფილება 4. მომსახურება რესტორანში

2015-2016

41,55

23,68

37,84

24,32

31,58

26,32

განყოფილება 4. მომსახურება

რესტორანში

ოფიციანტმა მიიღო თქვენი შეკვეთა და

სწორად გაიმეორა იგი.

ოფიციანტმა მოხერხებულად და

კოხტად დაალაგა კერძები მაგიდაზე.

ოფიციანტმა გითხრათ „გაამოთ“

ოფიციანტმა ანგარიში პირველივე

მოთხოვნისთანავე მოიტანა.

თქვენ თბილად დაგემშვიდობნენ, 

მოგიწვიეს ისევ და მადლობა

გადაგიხადეს ვიზიტისთვის.

63,54

73,91

60,87

70,83

79,17

54,17

24,00

76,19

95,24

განყოფილება 4. მომსახურება

რესტორანში

ოფიციანტმა მოხერხებულად და კოხტად

დაალაგა კერძები მაგიდაზე.

ოფიციანტმა გითხრათ „გაამოთ“

ჭურჭლის მაგიდიდან ალაგება ხდებოდა

დროულად.

ოფიციანტმა ანგარიში პირველივე

მოთხოვნისთანავე მოიტანა.

თქვენ თბილად დაგემშვიდობნენ, 

მოგიწვიეს ისევ და მადლობა

გადაგიხადეს ვიზიტისთვის.

რესტორანში შესვლისას თქვენ შეგეგებათ

ადმინისტრატორი

ადმინისტრატორი გამოიყურებოდა

სუფთად და მოწესრიგებულად

ადმინისტრატორი თქვენს მიმართ იყო

კეთილგანწყობილი



დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

5. Checkout

2015-2016

68,44

92,00

78,67

72,00

12,00

66,67

89,33

განყოფილება 5. Checkout

თანამშრომელი მოგესალმათ.

თანამშრომელმა ოპერატიულად და

აკურატულად გააფორმა თქვენი ანგარიში

სასტუმროს მომსახურებისთვის.

თანამშრომელმა სწრაფად მოგაწოდათ

გადასახდელი დოკუმენტები.

თანამშრომელმა შემოგთავაზათ ტაქსის

გამოძახება.

თანამშრომელი თბილად დაგემშვიდობათ, 

კეთილი მგზავრობა გისურვათ.

თანამშრომელი იყო ყურადღებიანი და

კეთილგანწყობილი.

65,37

90,00

78,89

75,56

11,11

63,33

73,33

განყოფილება 5. Checkout

თანამშრომელი მოგესალმათ.

თანამშრომელმა ოპერატიულად და

აკურატულად გააფორმა თქვენი ანგარიში

სასტუმროს მომსახურებისთვის.

თანამშრომელმა სწრაფად მოგაწოდათ

გადასახდელი დოკუმენტები.

თანამშრომელმა შემოგთავაზათ ტაქსის

გამოძახება.

თანამშრომელი თბილად დაგემშვიდობათ, 

კეთილი მგზავრობა გისურვათ.

თანამშრომელი იყო ყურადღებიანი და

კეთილგანწყობილი.



6. კონფლიქტური სიტუაცია

დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

2015-2016

61,33

72,00

70,67

41,33

განყოფილება 6. კონფლიქტური სიტუაცია

ადმინისტრატორმა/მენეჯერმა

ყურადღებით მოისმინა თქვენი პრეტენზია

და დაგისვვათ დამაზუსტებელი

შეკითხვები

ადმინისტრატორმა/მენეჯერმა

ტაქტიქურად და კორექტულად გასცა

პასუხი თქვენს პრეტენზიას

ადმინისტრატორმა/მენეჯერმა მოგიხადათ

ბოდიში და გადაწყვიტა კონფლიკტური

სიტუაცია

75,19

84,44

78,89

62,22

განყოფილება 6. კონფლიქტური

სიტუაცია

ადმინისტრატორმა/მენეჯერმა

ყურადღებით მოისმინა თქვენი

პრეტენზია და დაგისვვათ

დამაზუსტებელი შეკითხვები

ადმინისტრატორმა/მენეჯერმა

ტაქტიქურად და კორექტულად გასცა

პასუხი თქვენს პრეტენზიას

ადმინისტრატორმა/მენეჯერმა

მოგიხადათ ბოდიში და გადაწყვიტა

კონფლიკტური სიტუაცია



7. სასტუმროს ვიზუალური მხარე

დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

2015-2016

71,26

82,67

89,33

85,33

97,33

82,67

85,33

38,67

37,33

42,67

განყოფილება 7. სასტუმროს ვიზუალური

მხარე

სასტუმროს ვიზუალი და გარე ხედი იყო

გემოვნებიანი და რესპექტაბელური. 

ფასადის განათება სრულყოფილად

ფინქციონირებს სასტუმროს დასახელება

მთლიანად განათებულუა

სიახლის დონე

სასტუმროს ჰოლი იყო სუფთა მტვერისა და

სიბინძურის გარეშე.

სასტუმროს ჰოლში იყო სუფთა ჰაერი და არ

იდგა არასასიამოვნო სუნი.

ჰოლში იყო კომფორტული მოსაცდელი.

სასტუმროში თვალსაჩინო ადგილზე იყო

შენობის და საევაკუაციო გეგმა

სასტუმროში თვალსაჩინო ადგილზე იყო

შენობის და საევაკუაციო გეგმა

სასტუმროში იყო ცეცხლჩამქრობი

78,02

82,22

87,78

93,33

90,00

90,00

86,67

55,56

53,33

63,33

განყოფილება 7. სასტუმროს ვიზუალური მხარე

სასტუმროს ვიზუალი და გარე ხედი იყო

გემოვნებიანი და რესპექტაბელური.

ფასადის განათება სრულყოფილად ფუნქციონირებს. 

სატუმროს დასახელება მთლიანად განათებულია.

სიახლის დონე:

სასტუმროს ჰოლი იყო სუფთა მტვერისა და

სიბინძურის გარეშე.

სასტუმროს ჰოლში იყო სუფთა ჰაერი და არ იდგა

არასასიამოვნო სუნი.

ჰოლში იყო კომფორტული მოსაცდელი.

სასტუმროში თვალსაჩინო ადგილზე იყო შენობის და

საევაკუაციო გეგმა

სასტუმროში თვალსაჩინოდ იყო განლაგებული

საგანგებო

სასტუმროში იყო ცეცხლჩამქრობი



დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

8. ოთახის სისუფთავე და აღჭურვილობა

2015-2016

83,65

90,67

72,00

84,00

81,33

82,67

90,67

76,00

69,33

88,00

85,33

90,00

94,52

განყოფილება 8. ოთახის სისუფთავე და

აღჭურვილობა

თავისუფლად გააღეთ ნომრის კარები.

ავეჯი იყო სუფთა, სუფთა და გარეგანი

დაზიანებების გარეშე

იატაკი და ხალიჩა იყო სუფთა.

ფანჯრები იყო სუფთა

ნომერში ჰაერი იყო სუფთა, არ იყო

არასასიამოვნო სუნი

საწოლი კოხტად იყო გასწორებული

ბაზანა, საშხაპე და საპირფარეშო ოთახში იყო

სისუფთავე, არ იყო არასასიამოვნო სუნი

აბაზანა, საშხაპე და საპირფარეშო იყო

სრულად აღჭურვილი

წყლის ჭავლი ონკანში/საშხაპეში იყო

საკმარისი

ყველა საყოფაცხოვრებო ნივთი იყო მწყობრში

ტელევიზორი და პულტი იყო მწყობრში

კონდიციონერი და პულტი იყო მწყობრში

87,05

90,00

85,56

90,00

90,00

83,33

94,44

62,22

80,00

91,11

88,89

93,02

96,55

განყოფილება 8. ოთახის სისუფთავე და

აღჭურვილობა

თავისუფლად გააღეთ ნომრის კარები.

ავეჯი იყო სუფთა, მტვერისა და გარეგანი

დაზიანების გარეშე.

იატაკი და ხალიჩა იყო სუფთა.

ფანჯრები იყო სუფთა.

ნომერში ჰაერი იყო სუფთა და არ იდგა

არასასიამოვნო სუნი.

საწოლი კოხტად იყო გასწორებული და იყო

სუფთა.

აბაზანა, საშხაპე და საპერფარეშო ოთახში იყო

სისუფთავე. არ იყო არასასიამოვნო სუნი.

აბაზანა, საშხაპე და საპირფარეშო იყო მთლიანად

აღჭურვილი.

წყლის ჭავლი ონკანში/საშხაპეში იყო საკმარისი.

ყველა საყოფაცხოვრებო ნივთები იყო მწყობრში.

ტელევიზორი და პულტი იყო მწყობრში.

კონდიციონერი და პულტი იყო მწყობრში.



დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

9.რესტორანი

76,44

92,45

94,23

57,69

67,31

65,38

78,85

78,85

განყოფილება 9. რესტორანი

ჰაერი რესტორანში იყო სუფთა და არ

იგრძნობოდა არასასიამოვნო სუნი.

იატაკი, ფანჯარა, ვიტრაჟები, სარკეები

რესტორანში იყო სუფთა.

მუსიკა იყო სასიამოვნო და არ იყო ხელის

შემშლელი.

მიმტანები ჩართული იყვნენ სამუშაო

პროცესში და არ იყვნენ დაკავებულები

საკუთარი საკმეებით

კერძების ვიზუალური მხარე იყო

მიმზიდველი.

კერძების ტემპერატურა შეესაბამებოდა

ნორმას.

კერძების გემო შეესაბამებოდა მოლოდინს.

2015-2016

83,62

89,47

93,47

76,32

78,67

80,26

89,47

77,63

განყოფილება 9. რესტორანი

ჰაერი რესტორანში იყო სუფთა და არ

იგრძნობოდა არასასიამოვნო სუნი.

ატაკი, ფანჯარა, ვიტრაჟები, სარკეები

რესტორანში იყო სუფთა.

მუსიკა იყო სასიამოვნო და არ იყო ხელის

შემშლელი.

მიმტანები იყვნენ ჩართული სამუშაო პროცესში, 

და არ იყვნენ დაკავებული საკუთარი საქმეებით.

კერძების ვიზუალური მხარე იყო მიმზიდველი.

კერძების ტემპერატურა შეესაბამებოდა ნორმას.

კერძების გემო შეესაბამებოდა მოლოდინს.



დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

10. საერთო მომსახურება

42,13

80,00

29,33

6,67

13,33

81,33

განყიფილება 10. საერთო მომსახურება

Wi-Fi იყო მწყობრში

სასტუმროში არის საკონფერენციო

დარბაზი.

სასტუმროში არის ფიტნეს ცენტრი.

სასტუმროში არის ბასეინი.

სასტუმროში არის ტერმინალით

გადახდის საშუალება

2015-2016

50,22

87,78

38,89

14,44

23,33

86,67

განყიფილება 10. საერთო მომსახურება

Wi-Fi იყო მწყობრში.

სასტუმროში არის საკონფერენციო დარბაზი.

სასტუმროში არის ფიტნეს ცენტრი.

ასტუმროში არის ბასეინი.

სასტუმროში არის ტერმინალით გადახდის

საშუალება



დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

2015-2016

11. მარკეტინგი

67,11

60,00

70,67

70,67

განყოფილება 11. მარკეტინგი

სასტუმროს აქვს ოფიცოალური ვებ-გვერდი

ორ ენაზე.

სასტმროს აქვს facebook-ის ოფიციალური

გვერდი.

ბრონირება შესაძლებელია მინიმუმ სამ

საერთაშორისო დაჯავშნის სისტემაში.

80,12

66,67

82,09

81,11

91,11

განყოფილება 11. მარკეტინგი

სასტუმროს აქვს ოფიციალური ვებ-

გვერდი.

ვებ-გვერდი ხელმისაწვდომია ორ

ენაზე

სასტმროს აქვს facebook-ის

ოფიციალური გვერდი.

ბრონირება შესაძლებელია მინიმუმ სამ

საერთაშორისო დაჯავშნის სისტემაში.



დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

97,33

94,52

94,23

92,45

92,00

90,67

90,67

90,67

90,00

89,33

89,33

88,00

88,00

სასტუმროს ჰოლი იყო სუფთა მტვერისა

და სიბინძურის გარეშე. 

კონდიციონერი და პულტი იყო

მწყობრში

იატაკი, ფანჯარა, ვიტრაჟები, სარკეები

რესტორანში იყო სუფთა. 

ჰაერი რესტორანში იყო სუფთა

თანამშრომელი მოგესალმათ

თანამშრომელი გამოიყურებოდა

მოწესრიგებულად

თავისუფლად გააღეთ ნომრის კარები.

საწოლი კოხტად იყო გასწორებული და

იყო სუფთა.

ტელევიზორი და პულტი იყო მწყობრში

თანამშრომელი იყო კეთილგანწყობილი

და თავაზიანი

ფასადის განათება სრულყოფილად

ფუნქციონირებს. სატუმროს…

ადმინისტრატორი მოგესალმათ

თბილად, მეგობრული მანერით. 

წყლის ჭავლი ონკანში/საშხაპეში იყო

საკმარისი. 

2015-2016

96,55

95,24

94,44

93,42

93,33

93,33

93,02

92,22

92,22

91,11

91,11

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

კონდიციონერი და პულტი იყო მწყობრში.

ადმინისტრატორი თქვენს მიმართ იყო…

საწოლი კოხტად იყო გასწორებული და იყო…

იატაკი, ფანჯარა, ვიტრაჟები, სარკეები…

თანამშრომელმა დააზუსტა თქვენთან გაქვთ…

სიახლის დონე:

ტელევიზორი და პულტი იყო მწყობრში.

თანამშრომელმა თავაზიანად გთხოვათ…

თანამშრომელმა დაგისახელათ ნომერში…

წყლის ჭავლი ონკანში/საშხაპეში იყო…

ბრონირება შესაძლებელია მინიმუმ სამ…

თანამშრომელი მოგესალმათ.

სასტუმროს ჰოლი იყო სუფთა მტვერისა და…

სასტუმროს ჰოლში იყო სუფთა ჰაერი და არ…

თავისუფლად გააღეთ ნომრის კარები.

იატაკი და ხალიჩა იყო სუფთა.

ფანჯრები იყო სუფთა.

საუკეთესო სტანდარტები



38,67

37,84

37,33

37,33

34,67

31,58

29,33

29,33

26,32

25,64

24,32

23,68

20,51

13,33

12,00

6,67

სასტუმროში თვალსა

ოფიციანტმა მოხერხებულად და კოხტად …

თანამშრომელს ეცვა უნიფორმა

სასტუმროში თვალსაჩინო ადგილზე იყო …

დამლაგებლებს ეცვათ უნიფორმა

ოფიციანტმა ანგარიში პირველივე …

თანამშრომელმა სასიამოვნო დროის …

სასტუმროში იყო კონფერენც დარბაზი

თქვენ თბილად დაგემშვიდობეს, …

მიმტანს ეცვა უნიფორმა

მიმდანმა გითხრათ გაამოთ

მიმტანმა მიიღო შეკვეთა და სწორად …

ოფიციანტმა კოხტად გადაგიშალათ მენიუ

სასტუმროში იყო ბასეინი

თანამშრომელმა შემოგთავაზათ ტაქსის …

სასტუმროში არის ფიტნეს ცენტრი

დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

2015-2016

განვითარების ზონები

57,63

55,56

55,56

54,17

53,33

52,54

48,89

41,11

38,89

34,44

30,77

28,89

24

23,33

14,44

11,11

შესასვლელთან თქვენ თავაზიანად მოგესალმნენ

შეხვედრისას დამლაგებლები თავაზიანად და 

მეგობრულად გესალმებოდნენ.

სასტუმროში თვალსაჩინო ადგილზე იყო შენობის და 

საევაკუაციო გეგმა

თქვენ თბილად დაგემშვიდობნენ, მოგიწვიეს ისევ და 

მადლობა გადაგიხადეს ვიზიტისთვის.

სასტუმროში თვალსაჩინოდ იყო განლაგებული 

საგანგებო/ავარიული მანიშნებლები და …

რესტორნიდან გამოსვლისას თქვენ თავაზიანად 

დაგემშვიდობნენ.

ადმინისტრატორმა შემოგთავაზათ სასტუმროში 

განთავსების რამოდენიმე ვარიანტი და გააფორმა …

დამლაგებლები იყვნენ უნიფორმაში, ეკეთათ ბეიჯი.

სასტუმროში არის საკონფერენციო დარბაზი.

თანამშრომელმა სასიამოვნო დროის გატარება 

გისურვათ.

ოფიციანტს ეცვა უნიფორმა, ეკეტა ბეიჯი.

თანამშრომელი იყო უნიფორმაში, ეკეთა ბეიჯი.

რესტორანში შესვლისას თქვენ შეგეგებათ 

ადმინისტრატორი

სასტუმროში არის ბასეინი.

სასტუმროში არის ფიტნეს ცენტრი.

თანამშრომელმა შემოგთავაზათ ტაქსის გამოძახება.



სერვისის სუბიექტური შეფასება

ემოციური (სუბიექტური) შეფასება განისაზგვრება, მისტიური მყიდველის მიერ, ბლოკის - “სუბიექტური შთაბეჭდილებები”
შეფასებით, რომელიც განთავსებულია ყველა ანკეტაში. ამ ბლოკის შეფასება გავლენას არ ახდენს ობიექტურ მაჩვენებელზე.

შეფასების კრიტერიუმი:აქტიურობა და გაყიდვაზე ორიენტირებულებობა, თავაზიანობა და კეთილგანწყობა, ინტერიერი,
პერსონალის კომპეტენტურობა, მომსახურების სისწრაფე.

დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

65,48

67,97

78,13

72,40

64,53

63,47

61,33

საერთო ინდექსი

სუბიექტური შეფასება

მომსახურების სისწრაფე

თავაზიანობა და

კეთილგანწყობა

კომპეტენტურობა

ინტერიერი

აქტიურობა და გაყიდვებზე

ორიენტირებულობა

72,41

60,53

69,00

60,33

58,67

58,56

56,11

საერთო ინდექსი

სუბიექტური შთაბეჭდილებები

თავაზიანობა და კეთილგანწყობა

მომსახურების სიჩქარე

აქტიურობა, გაყიდვებისკენ 
მიზანსწრაფვა.

პერსონალის კომპეტენტურობა

ინტერიერი (კეტილმოწყობა და 
კომფორტი მყიდველთათვის)

2015-2016

სუბიექტურმა შეფასებამ შეადგინა 67,97 ქულა, რომელიც შეესაბამება კატეგორიას
დამაკმაყოფილებელი.

ყველაზე ცუდად შეფასებულია კრიტერიუმი “აქტიურობა, გაყიდვაზე
ორიენტირება”.

აღსანიშნავია, რომ მომხმარებელი, სასტუმროს სტუმარი, იძლევა უფრო მაღალ
სუბიექტურ შეფასებას.

სუბიექტურმა შეფასებამ შეადგინა 60.53 ქულა, რაც შეესაბამაება კატეგორიას
დამაკმაყოფილებელი.

ხუთი კატეგორიიდან სამი შეფასებულია არადამაკმაყოფილებელ დონეზე, ყველაზე
დაბალი შეფასება მიიღო კატეგორიამ „ინტერიერი“



მადლობა!


