
Co klienci sądzą o JWP? 

Podsumowanie wyników badań ankietowych



 Badanie przeprowadziliśmy w czerwcu 2015 r.
 Jest to pierwsze badanie zadowolenia klientów JWP

PO CO?
 Aby poznać opinie klientów na temat naszych działań i jakości usług
 Aby dowiedzieć się od osób najlepiej zorientowanych co nam dobrze 

wychodzi, co moglibyśmy poprawić, co nowego wprowadzić do oferty

 W badaniu wykorzystaliśmy ankietę online zawierającą 15 pytań
 Zaprosiliśmy  do udziału w badaniu 670 klientów JWP
 Ankietę wypełniło 79 respondentów
 Średni czas wypełnienia ankiety 7 minut

badanie satysfakcji klientów
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Wiedza merytoryczna doradców. Czy w Państwa ocenie
osoby udzielające porady dysponują odpowiednią wiedzą
fachową, czy udzielane porady są dla Państwa przydatne?

Komunikatywność.Czy porady udzielane są w sposób
przejrzysty, zrozumiały? Czy są Państwo informowani o

przebiegu realizacji zlecenia zgodnie z Państwa potrzebami
i wcześniejszymi ustaleniami z doradcą?

Indywidualizacja obsługi.Czy doradcy udzielający Państwu
porady starają się poznać szerszy kontekst prowadzonej
przez Państwa działalności, aby jak najlepiej dopasować

zakres obsługi do Państwa indywidualnych potrzeb?

Sprawność obsługi i terminowość realizacji zleceń. Czy
otrzymują Państwo szybką odpowiedź na formułowane

pytania czy usługi świadczone są terminowo według
ustalonych harmonogramów?

Kultura obsługi. Czy nasi doradcy i pracownicy odnoszą się
do Państwa życzliwie i grzecznie, starają się być pomocni?

klienci zagraniczni
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Jak oceniają Państwo poziom świadczonych przez nas usług?
skala 1-5, 5- najwyższa ocena 
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    Indywidualne podejście do klienta

    Kompleksowa oferta

Lokalizacja biur

    Dobry system komunikacji z klientem

    Obecność JWP w mediach

    Doświadczenie i wiedza specjalistów JWP

    Renoma i ugruntowana pozycja na rynku

    Życzliwość i kultura osobista

    Rozsądne ceny

    Skuteczność i dobra jakość usług

klienci zagraniczni
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    Podejmowanie działań CSR

    Obecność ekspertów JWP w mediach

    Polityka w zakresie zarządzania ludźmi

    Dbałość o środowisko naturalne

    Nowoczesne systemy zarządzania firmą

    Stosowanie nowoczesnych narzędzi pracy

    Przynależność do organizacji

    Zaangażowanie  JWP w tworzenie prawa

    Dogodna lokalizacja biura w Warszawie

    Obecność biur regionalnych

    Strategiczne doradztwo

    Kompleksowa oferta

    Rozsądne ceny

    Renoma i ugruntowana pozycja na rynku

    Indywidualne podejście do klienta

    Życzliwość i kultura osobista

    Dobry system komunikacji z klientem

    Skuteczność i dobra jakość usług

    Doświadczenie i wiedza specjalistów JWP

klienci krajowi

Dlaczego zdecydowali się Państwo na współpracę z JWP ?



„Nasza firma jest bardzo zadowolona z profesjonalizmu i 
przemiłej współpracy z JWP”

„JWP jest godne polecenia innym przedsiębiorcom”

„Niestety brak parkingu dla gości.”

„Niezwykle wysokie kompetencje w 
zakresie doradztwa nt. znaków towarowych, 
wzorów przemysłowych itp. Sprawna 
realizacja wszelkich zagadnień. Wysoka 
kultura osobista.”

„Pragnę podkreślić, że współpraca układa się 
doskonale, Jestem pod wrażeniem wysokiej 
znajomości zagadnień i fachowości doradców. 
Na wszystkich szczeblach kontaktu z JWP 
odczuwam życzliwość, chęć wychodzenia 
naprzeciw wnoszonych spraw, także wysoką 
kulturę osobistą. GRATULUJĘ!” 

„Zawsze może lepiej, ale obserwowany przez 
nas poziom usług wykonywanych dla naszej 
firmy jest całkowicie satysfakcjonujący.”

„Przesympatyczna i fachowa obsługa Pani 
Joanny Janoszek” „Póki co nie mam uwag” 
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Co dla klientów JWP jest ważne przy wyborze pełnomocnika?
Dlaczego zdecydowali się na współpracę z JWP?

krajowi zagraniczniklienci


