
იდუმალი სტუმარი
კვების ობიექტი

2015-2016



კვების ობიექტები
2015 წელი

კვების ობიექტი: 60

მათ შორის: 

ბათუმი - 51

ქობულეთი - 3

შუახევი - 1

ხელვაჩაური  – 3

ქედა- 1

2016 წელი

კვების ობიექტი : 60

მათ შორის: 

ბათუმი - 53

ქობულეთი - 3

შუახევი - 1

ხელვაჩაური-2

ქედა - 1



მომსახურების ხარისხის შეფასება კვების ობიექტებში 

დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

2015-2016

65,23

საერთო ინდექსი

30%

57%

10%

3%

საერთო ინდექსი

66,85

ჯამური ინდექსი

32%

33%

27%

8%

ჯამური ინდექსი



მომსახურების ეტაპების შეფასება

დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

2015-2016

65,23

54,20

64,88

66,64

88,89

53,89

46,67

საერთო ინდექსი

განყოფილება 1. დაჯავშნა

განყოფილება 2. სისუფთავე და

დაწესებულების ატმოსფერო

განყოფილება 3. პერსონლის

მომსახურების კულტურა

განყოფილება 4. კერძების ხარისხი

განყოფილება 5. კონფლიკტური

სიტუაცია

განყოფილება 6. მარკეტინფი

66,85

60,91

68,81

65,27

82,22

67,10

65,00

74,51

54,42

ჯამური ინდექსი

განყოფილება 1. დაჯავშნა

განყოფილება 2. სისუფთავე და

დაწესებულების ატმოსფერო

განყოფილება 3. პერსონლის მომსახურების

კულტურა

განყოფილება 4. კერძების ხარისხი

განყოფილება 5. კონფლიქტური სიტუაცია

1. ოფიციანტი

2. მენეჯერი

მარკეტინგი



განყოფილება 1. ბრონირება

დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

2015-2016

54,20

63,64

96,77

29,41

30,30

განყოფილება 1. დაჯავშნა

ადმინისტრატორი მოგესალმათ

თბილად, მეგობრული მანერით

ადმინისტრატორმა გითხრათ, რომ

წინასწარ დაჯავშვნა შეუძლებელია

ადმინისტრატორმა გკითხათ რომელი

მაგიდის დაჯავშნა გსურდათ და

შემოგთავაზათ რამოდენიმე ვარიანტი

ადმინისტრატორმა მადლობა

გადაგიხადათ ზარისთვის. თბილად და

მეგობრული ტონით დაგემშვიდობათ.

60,91

56,67

92,31

50,00

46,43

დაჯავშნა

ადმინისტრატორი მოგესალმათ თბილად, 

მეგობრული მანერით

ადმინისტრატორმა გითხრათ, რომ

წინასწარ დაჯავშვნა შეუძლებელია

ადმინისტრატორმა გკითხათ რომელი

მაგიდის დაჯავშნა გსურდათ და

შემოგთავაზათ რამოდენიმე ვარიანტი

ადმინისტრატორმა მადლობა

გადაგიხადათ ზარისთვის. თბილად და

მეგობრული ტონით დაგემშვიდობათ



დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

განყოფილება 2. სისუფთავე და დაწესებულების ატმოსფერო

2015-2016

64,88

93,33

96,67

93,33

81,67

96,67

78,33

65,00

განყოფილება 2. 

სისუფთავე და

დაწესებულების

ატმოსფერო

რესტორნის

შესასვლელი იყო

სუფთა და

მოწესრიგებული

რესტორნის დარბაზი

იყო დასუფთავებული

მაგიდები და სკამები

დარბაზში იყო სუფთა

კოხტად განლაგებული, 

ინვენტარი იყო…

რესტორნის მენიუ არის

ახალი და ლამაზი, 

დეფექტების გარეშე

ჭურჭელი და დანა-

ჩანგალი იყო სუფთა, 

დეფექტების გარეშე

მარილის და

პილპილის ჭურჭელი, 

ხელსახოცი იყო

ადგილზე; სუფთა და…

მუსიკის ხმა იყო

მისაღები, არ

გიშლიდათ ხელს

68,33

73,33

65,00

6,67

5,00

5,00

80,00

რესტორნის დარბაზში არ

ყოფილა არასასიამოვნო

სუნი

საპირფარეშოში არ

ყოფილა არასასიამოვნოს

სუნი

საპირფარეშო იყო

დალაგებული და

მოწესრიგებული, ურნა არ

იყო სავსე, სარკე და…

რესტორანში თვალსაჩინო

ადგილზე იყო შენობის და

საევაკუაციო გეგმა

რესტორანში

თვალსაჩინოდ იყო

განლაგებული

საგანგებო/ავარიული…

რესტორანში იყო

ცეცხლჩამქრობი

რესტორანში იყო Wi-Fi და

იგი იყო მწყობრში

68,81

90,00

90,00

88,33

73,33

88,33

სისუფთავე და

დაწესებულების

ატმოსფერო

რესტორნის

შესასვლელი იყო

სუფთა და

მოწესრიგებული

რესტორნის

დარბაზი იყო

დასუფთავებული

მაგიდები და

სკამები დარბაზში

იყო სუფთა კოხტად

განლაგებული, …

რესტორნის მენიუ

არის ახალი და

ლამაზი, 

დეფექტების გარეშე

ჭურჭელი და დანა-

ჩანგალი იყო

სუფთა, დეფექტების

გარეშე

68,81

88,33

80,00

68,33

58,33

65,00

სისუფთავე და

დაწესებულების

ატმოსფერო

მარილის და

პილპილის ჭურჭელი, 

ხელსახოცი იყო

ადგილზე; სუფთა…

მუსიკის ხმა იყო

მისაღები, არ

გიშლიდათ ხელს

რესტორნის დარბაზში

არ ყოფილა

არასასიამოვნო სუნი

საპირფარეშოში არ

ყოფილა

არასასიამოვნოს სუნი

საპირფარეშო იყო

დალაგებული და

მოწესრიგებული, 

ურნა არ იყო სავსე, …



დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

2015-2016

6,67

5,00

5,00

93,33

95,00

95,00

რესტორანში თვალსაჩინო ადგილზე იყო

შენობის და საევაკუაციო გეგმა

რესტორანში თვალსაჩინოდ იყო

განლაგებული საგანგებო/ავარიული

მანიშნებლები და ინსტრუქციები ქართულ

და ინგლისურ ენებზე

რესტორანში იყო ცეცხლჩამქრობი

დიახ არა

განყოფილება 2. სისუფთავე და დაწესებულების ატმოსფერო

68,81

26,67

28,33

31,67

86,67

სისუფთავე და დაწესებულების

ატმოსფერო

რესტორანში თვალსაჩინო ადგილზე იყო

შენობის და საევაკუაციო გეგმა

რესტორანში თვალსაჩინოდ იყო

განლაგებული საგანგებო/ავარიული

მანიშნებლები და ინსტრუქციები ქართულ

და ინგლისურ ენებზე

რესტორანში იყო ცეცხლჩამქრობი

რესტორანში იყო Wi-Fi და იგი იყო

მწყობრში



დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

2015-2016

განყოფილება 3. პერსონლის მომსახურების კულტურა

66,64

51,67

41,67

79,41

81,67

90,00

86,67

91,67

19,44

განყოფილება 3. 

პერსონლის

მომსახურების კულტურა

თქვენ შეგეგებნენ

რესტორნის

შესასვლელთან

დაგეხმარნენ მაგიდის

არჩევაში

მენეჯერი

გამოიყურებოდა

მოწესრიგებულად, …

ოფიციანტი

გამოიყურებოდა

მოწესრიგებულად, …

ოფიციანტი მოგესალმათ

ოფიციანტმა მოგაწოდათ

მენიუ ერთი წუთის

განმავლობაში

რესტორნის მენიუ იყო

ორენოვანი

ოფიციანტმა

წარგიდგინათ ღვინის

კატალოგი

36,67

41,67

96,67

18,33

70,00

85,00

51,67

76,67

მენიუს მოწოდების შემდეგ

ოფიციანტმა შემოგთავაზათ

სასმელები

შეკვეთის დროს ოფიციანტი

გაძლევდათ რჩევებს, 

გირჩევდათ კერძებს

ოფიციანტი კარგად

ერკვეოდა მენიუში და

კერძების შემადგენლობაში, 

სწორად სცემდა პასუხს…

ოფიციანტმა წარგიდგინათ

და შემოგთავაზათ საფირმო

კერძები

ოფიციანტმა გაიმეორა

თქვენი შეკვეთა (გაიმეორა

თქვენს მიერ შეკვეთილი

კერძების და სასმელების…
ოფიციანტმა კერძები და

სასმელები დადგენილი

თანმიმდევრობით და

დროულად მოიტანა

ოფიციანტმა გითხრათ

"გაამოთ"

ვიზიტის დროს ოფიციანტი

ყოველთვის იყო

ხელმისაწვდომი, აქცევდა

ყურადღებას მაგიდის…

65,27

46,67

40,00

58,62

83,33

86,67

90,00

პერსონლის

მომსახურების

კულტურა

თქვენ შეგეგებნენ

რესტორნის

შესასვლელთან

დაგეხმარნენ მაგიდის

არჩევაში

მენეჯერი

გამოიყურებოდა

მოწესრიგებულად, 

ტანსაცმელი სუფთა, …

ოფიციანტი

გამოიყურებოდა

მოწესრიგებულად, 

ტანსაცმელი სუფთა, …

ოფიციანტი

მოგესალმათ

ოფიციანტმა

მოგაწოდათ მენიუ

ერთი წუთის

განმავლობაში

65,27

93,33

48,84

41,67

43,33

76,67

8,33

პერსონლის

მომსახურების

კულტურა

რესტორნის მენიუ იყო

ორენოვანი

ოფიციანტმა

წარგიდგინათ ღვინის

კატალოგი

მენიუს მოწოდების

შემდეგ ოფიციანტმა

შემოგთავაზათ

სასმელები

შეკვეთის დროს

ოფიციანტი

გაძლევდათ რჩევებს, 

გირჩევდათ კერძებს

ოფიციანტი კარგად

ერკვეოდა მენიუში და

კერძების

შემადგელობაში, …

ოფიციანტმა

წარგიდგინათ და

შემოგთავაზათ

საფირმო კერძები



დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

განყოფილება 3. პერსონლის მომსახურების კულტურა

2015-2016

66,64

18,18

86,67

86,67

90,00

78,33

81,67

განყოფილება 3. პერსონლის

მომსახურების კულტურა

მომსახურების დროს ოფიციანტმა

მინიმუმ ერტი დამატებითი

შემოთავაზება გაგიკეთათ

ანგარიშის თხოვნის შემდეგ 5 

წუთის განმავლობაში მოგიტანეს

ის

ანგარიშში სწორად იყო

მითითებული კერძების

სახელები და რაოდენობა, ფასები

შეესაბამებოდა მენიუს ფასებს

ოფიციანტმა თქვენი თხოვნის

გარეშე დაგიბრუნათ ხურდა

ოფიციანტი ტაბაზიანად

დაგემშვიდობათ

ვიზიტის განმავლობაში, 

პერსონალი იყო თავაზიანი და

ყურადღებიანი

65,27

78,33

88,33

51,67

63,33

17,54

პერსონლის

მომსახურების კულტურა

ოფიციანტმა გაიმეორა

თქვენი შეკვეთა

(გაიმეორა თქვენს მიერ

შეკვეთილი კერძების და

სასმელების დასახელება)

ოფიციანტმა კერძები და

სასმელები დადგენილი

თანმიმდევრობით და

დროულად მოიტანა

ოფიციანტმა გითხრათ

"გაამოთ"

ვიზიტის დროს

ოფიციანტი ყოველთვის

იყო ხელმისაწვდომი, 

აქცევდა ყურადღებას

მაგიდის სისუფთავეს

მომსახურების დროს

ოფიციანტმა მინიმუმ

ერთი დამატებითი

შემოთავაზება გაგიკეთათ

65,27

86,67

95,00

96,15

61,67

73,33

პერსონლის მომსახურების

კულტურა

ანგარიშის თხოვნის

შემდეგ 5 წუთის

განმავლობაში მოგიტანეს

ის

ანგარიშში სწორად იყო

მითითებული კერძების

სახელები და რაოდენობა, 

ფასები შეესაბამებოდა

მენიუს ფასებს

ოფიციანტმა თქვენი

თხოვნის გარეშე

დაგიბრუნათ ხურდა/ 

ხურდა დაგიბრუნათ

სწორად

ოფიციანტი თავაზიანათ

დაგემშვიდობათ

ვიზიტის განმავლობაში, 

პერსონალი იყო

თავაზიანი და

ყურადღებიანი



განყოფილება 4. კერძების ხარისხი

დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

2015-2016

88,89

98,33

90,00

78,33

განყოფილება 4. კერძების ხარისხი

კერძების და სასმელების ტემპერატურა

იყო თქვენთვის მისაღები

კერძები და სასმელები გამოიყურებოდა

მადის აღმძვრელად

კერძების და სასმელების გემო

შეესაბამებოდა თქვენს მოლოდინს

82,22

95,00

80,00

71,67

კერძების ხარისხი

კერძების და სასმელების

ტემპერატურა იყო თქვენთვის

მისაღები

კერძები და სასმელები

გამოიყურებოდა მადის აღმძვრელად

კერძების და სასმელების გემო

შეესაბამებოდა თქვენს მოლოდინს



5. კონფლიქტური სიტუაცია

დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

2015-2016

53,89

61,67

65,00

35,00

Раздел 5. Конфликтная 
ситуация

ადმინისტრატორმა/მენეჯერ

მა ყურადღებით მოისმინა

თქვენი პრეტენზია და

დაგისვვათ

დამაზუსტებელი

შეკითხვები

ადმინისტრატორმა/მენეჯერ

მა ტაქტიქურად და

კორექტულად გასცა პასუხი

თქვენს პრეტენზიას

ადმინისტრატორმა/მენეჯერ

მა მოგიხადათ ბოდიში და

გადაწყვიტა კონფლიკტური

სიტუაცია

67,10

65,00

68,33

68,33

58,33

კონფლიქტური

სიტუაცია

1. ოფიციანტი

ოფიციანტმა

ყურადღებით მოისმინა

თქვენი პრეტენზია და

დაგისვათ

დამაზუსტებელი

შეკითხვები

ოფიციანტმა

ტაქტიკურად და

კორექტულად გასცა

პასუხი თქვენს

პრეტენზიას

ოფიციანტმა

მოგიხადათ ბოდიში და

გადაჭრა

კონფლიქტური

სიტუაცია

67,10

74,51

47,62

100,00

90,00

90,00

კონფლიქტური სიტუაცია

2. მენეჯერი

თქვენი მოთხოვნის საფუძველზე

მენეჯერი მოვიდა თქვენთან

მენეჯერმა ყურადღებით

მოისმინა თქვენი პრეტენზია და

დაგისვათ დამაზუსტებელი

კითხვები

მენეჯერმა ტაქტიკურად და

კორექტულად გასცა პასუხი

თქვენს პრეტენზიას

მენეჯერმა მოგიხადათ ბოდიში

და გადაჭრა კონფლიქტური

სიტუაცია



დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

განყოფილება 6. მარკეტინგი

2015-2016

46,67

23,33

70,00

განყოფილება 6. მარკეტინგი

რესტორანს აქვს ოფიცოალური ვებ-

გვერდი ორ ენაზე.

რესტორანს აქვს facebook-ის

ოფიციალური გვერდი.

54,42

31,67

74,07

68,33

მარკეტინგი

რესტორანს აქვს ოფიციალური ვებ-

გვერდი.

ვებ-გვერდი არის ორ ენაზე

რესტორანს აქვს facebook-ის

ოფიციალური გვერდი



დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

საუკეთესო სტანდარტები

2015-2016

98,33

96,77

96,67

96,67

96,67

93,33

93,33

91,67

90,00

90,00

90,00

86,67

86,67

86,67

კერძების და სასმელების ტემპერატურა იყო

თქვენთვის მისაღები

ადმინისტრატორმა გითხრათ, რომ წინასწარ

დაჯავშვნა შეუძლებელია

ოფიციანტი კარგად ერკვეოდა მენიუში და

კერძების შემადგელობაში, სწორად სცემდა…

ჭურჭელი და დანა-ჩანგალი იყო სუფთა, 

დეფექტების გარეშე

რესტორნის დარბაზი იყო დასუფთავებული

მაგიდები და სკამები დარბაზში იყო სუფთა

კოხტად განლაგებული, ინვენტარი იყო…

რესტორნის შესასვლელი იყო სუფთა და

მოწესრიგებული

რესტორნის მენიუ იყო ორენოვანი

კერძები და სასმელები გამოიყურებოდა მადის

აღმძვრელად

ოფიციანტმა თქვენი თხოვნის გარეშე

დაგიბრუნათ ხურდა/ ხურდა დაგიბრუნათ…

ოფიციანტი მოგესალმათ

ანგარიშის თხოვნის შემდეგ 5 წუთის

განმავლობაში მოგიტანეს ის

ოფიციანტმა მოგაწოდათ მენიუ ერთი წუთის

განმავლობაში

ანგარიშში სწორად იყო მითითებული კერძების

სახელები და რაოდენობა, ფასები…

100

96,15

95

95

93,33

92,31

90

90

90

90

90

მენეჯერმა ყურადღებით მოისმინა თქვენი

პრეტენზია და დაგისვათ დამაზუსტებელი

კითხვები

ოფიციანტმა თქვენი თხოვნის გარეშე

დაგიბრუნათ ხურდა/ ხურდა დაგიბრუნათ

სწორად

ანგარიშში სწორად იყო მითითებული

კერძების სახელები და რაოდენობა, ფასები

შეესაბამებოდა მენიუს ფასებს

კერძების და სასმელების ტემპერატურა იყო

თქვენთვის მისაღები

რესტორნის მენიუ იყო ორენოვანი

ადმინისტრატორმა გითხრათ, რომ წინასწარ

დაჯავშვნა შეუძლებელია

რესტორნის შესასვლელი იყო სუფთა და

მოწესრიგებული

რესტორნის დარბაზი იყო დასუფთავებული

ოფიციანტმა მოგაწოდათ მენიუ ერთი

წუთის განმავლობაში

მენეჯერმა ტაქტიკურად და კორექტულად

გასცა პასუხი თქვენს პრეტენზიას

მენეჯერმა მოგიხადათ ბოდიში და გადაჭრა

კონფლიქტური სიტუაცია



დამაკმაყოფილებელი:

60-75 ქულა
კარგია:

76-89 ქულა
შესანიშნავია:
90-100 ქულა

არადამაკმაყოფილებელი:

0-59 ქულა

განვითარების ზონა

2015-2016
51,67

51,67

41,67

41,67

36,67

35,00

30,30

29,41

23,33

19,44

18,33

18,18

6,67

5,00

5,00

ოფიციანტმა გითხრათ "გაამოთ"

თქვენ შეგეგებნენ რესტორნის

შესასვლელთან

თქვენ დაგეხმარეს მაგიდის არჩევაში

შეკვეთის დროს ოფიციანტი გაძლევდათ

რჩევებს, გირჩევდათ კერძებს

მენიუს მოწოდების შემდეგ ოფიციანტმა

შემოგთავაზათ სასმელები

ადმინისტრატორმა/მენეჯერმა მოგიხადათ

ბოდიში და გადაწყვიტა კონფლიკტური…

ადმინისტრატორმა მადლობა

გადაგიხადათ ზარისთვის. თბილად და…

ადმინისტრატორმა გკითხათ რომელი

მაგიდის დაჯავშნა გსურდათ და…

რესტორანს აქვს ოფიცოალური ვებ-

გვერდი ორ ენაზე.

ოფიციანტმა წარგიდგინათ ღვინის

კატალოგი

ოფიციანტმა შემოგთავაზათ საფირმო

კერძები

მომსახურების დროს ოფიციანტმა მინიმუმ

ერთი დამატებითი შემოთავაზება…

რესტორანში თვალსაჩინოდ იყო შენობის

და საევაკუაციო გეგმა

რესტორანში იყო ცეცხლჩამქრობი

რესტორანში თვალსაჩინოდ იყო

განლაგებული საგანგებო/ავარიული…

50

48,84

47,62

46,67

46,43

43,33

41,67

40

31,67

31,67

28,33

26,67

17,54

8,33

ადმინისტრატორმა გკითხათ რომელი 

მაგიდის დაჯავშნა გსურდათ და …

ოფიციანტმა წარგიდგინათ ღვინის კატალოგი

თქვენი მოთხოვნის საფუძველზე მენეჯერი 

მოვიდა თქვენთან

თქვენ შეგეგებნენ რესტორნის შესასვლელთან

ადმინისტრატორმა მადლობა გადაგიხადათ 

ზარისთვის. თბილად და მეგობრული …

შეკვეთის დროს ოფიციანტი გაძლევდათ 

რჩევებს, გირჩევდათ კერძებს

მენიუს მოწოდების შემდეგ ოფიციანტმა 

შემოგთავაზათ სასმელები

დაგეხმარნენ მაგიდის არჩევაში

რესტორანში იყო ცეცხლჩამქრობი

რესტორანს აქვს ოფიციალური ვებ-გვერდი.

რესტორანში თვალსაჩინოდ იყო 

განლაგებული საგანგებო/ავარიული …

რესტორანში თვალსაჩინო ადგილზე იყო 

შენობის და საევაკუაციო გეგმა

მომსახურების დროს ოფიციანტმა მინიმუმ 

ერთი დამატებითი შემოთავაზება გაგიკეთათ

ოფიციანტმა წარგიდგინათ და შემოგთავაზათ 

საფირმო კერძები



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!


