
BIỂUMẪU KHẢO SÁT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Để có thể tư vấn tốt nhất cho quý khách hàng các gói dịch vụ phòng pháp chế thuê ngoài
TP Legal gửi đến quý khách hàng Biểu mẫu khảo sát sau đây:

Câu hỏi 1: Quy mô nhân sự của quý công ty là bao nhiêu?

Dưới 15 người

Từ 15-30 người

Khác:……………………………………………………………....

Câu hỏi 2: Doanh thu của quý công ty trong một năm khoảng bao nhiêu?

Dưới 100 triệu đồng

Từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

Từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng

Từ 2 tỷ đồng trở lên

Câu hỏi 3: Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của quý công ty là gì?

Công nghệ thông tin, kỹ thuật

Điện tử

Truyền thông, phương tiện

Tài chính

Đào tạo, giáo dục

Phân phối,bán lẻ

Chế biến, sản xuất sản phẩm nông nghiệp

Bất động sản

Khác (điền tại đây):…………………………………………………………..….………

….…………………………………………………………………………………………..



Câu hỏi 4: Người đại diện theo pháp luật của công ty là ai trong những người sau:

Chủ doanh nghiệp

Giám đốc công ty

Chủ tịch công ty

Khác (điền tại đây): ……………………………………………….…………………….…

Câu hỏi 5: Quý khách có đang sử dụng dịch vụ nào của Công ty, Văn phòng Luật sư
khác không?

Có

Không

Nếu có vui lòng nêu tại đây:……………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………..…..

Dựa vào kết quả khảo sát chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng gói dịch vụ phù hợp nhất
với tình hình hoạt động của quý công ty nhằm tối ưu hóa chi phí. Nếu có thắc mắc hay
yêu cầu nào khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ chúng tôi bằng cách thức sau:
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