Lékárna Na Hradě - Orel zdravotnictví
Včera mi zavolali a poté poslali toto hodnocení. Je to už podruhé za sebou, co jsme takto oceněni. Na vavřínech však neusínáme, naopak. budeme se snažit o to více prospívat pacientům a zákazníkům, Hrádečanům a vůbec celé naší krásné zemi!
Hodnocení:
Dobrý den,
v souvislosti s předchozí telefonickou konverzací s jedním z našich konzultantů bychom Vám rádi představili principy projektu a seznámili Vás s výsledky zákaznického hlasování jimiž byla Vaše společnost oceněna.
Plebiscit Orlové si vybírá nejlépe hodnocené společnosti v průmyslu působící v zemi. Porotou jsou samotní zákazníci, kteří sdílejí svůj názor na sociálních sítích a jinýchj webových stránkách. Porovnali jsme prakticky všechny společnosti působící na trhu, navíc jsme skenovali obrovské množství webových stránek. Průzkum jsme uskutečnili na základě názorů zákazníků vyjádřených v hodnocení. Zkontrolovali jsme nejoblíbenější platformy jako: Google Maps, Facebook, Zumi, ale hledáme i alternativní zdroje.Snažili jsme se dojít všude, kde mají Vaši zákazníci možnost zanechat hodnocení. Chtěli jsme představit nejspolehlivější výsledky, a proto jsme se spoléhali pouze na stávající hodnocení zákazníků. Výsledkem bylo, že žádná z uvažovaných společností neměla možnost připravit se na ověření nebo manipulaci s výsledky.
Výsledky edici plebiscitu Orlové zdravotnictví jsou následující:
- více než 72 000 zkontrolovaných společností z tohoto odvětví,
- více než 6 000 000 naskenovaných webových stránek,
- shromážděných více než milion recenzí zákazníků.
Hodnocení služeb poskytovaných Vaší společností byly nalezeny na následujících portálech:  {{PROFILE}}
Zároveň Vás s potěšením informuji, že Vaše společnost dostala v této klasifikaci známku  8.9 . Ve výsledku jste se kvalifikovali na  Laureáta ve městě  Hrádek nad Nisou.
Gratuluji
 k tomuto ocenění. Je to výsledek Vaší tvrdé a systematické práce, kterou si všímají spokojení zákazníci, kteří o Vaší společnosti hovoří pozitivně. Na získání statusu laureáta je třeba splnit základní kritérium - závěrečná známka musí být minimálně 8 bodů s příslušným počtem recenzí.  Výsledkem takového omezujícího ověřování společností bylo více než 66,5 tisíc společností z Vašeho odvětví, které nesplnily podmínky. Dokazuje to, že Vaše podnikání vyniká nad konkurencí. Účast na plebiscitu byla samozřejmě bezplatná a její výsledky s umístění   Laureáta  v  Hrádek nad Nisou, jsou již zveřejněny na webových stránkách projektu. Průzkumy odvětví Orlové jsou propagovány v médiích a naše webové stránky navštíví téměř 100 000 lidí měsíčně. Seznam laureátů je k dispozici na: www.orlovezdravotnictvi.cz

