
Dear Guest,

We try to achieve the highest standards and your
comments are important to us. We would appreciate a few
minutes of your time to complete this form. 
The information you provide us will be treated with total
confidentiality and will help us constantly to improve our
services to you, our valued guest.

Constantinos Tornivoukas
General Manager 

Name of Restaurant / Bar :________________________
Today’s Date:__________________________________

Excellent very good good Needs some improvement

PLEASE INDICATE YOUR LEVEL OF SATISFACTION
ON OUR SERVICE AND FACILITIES BY TICKING

THE MOST RELEVANT SQUARE

Meal:  Breakfast       Lunch       Dinner

How was your reservation handled?

How were you welcomed and seated?

Timely service of your requirements?

Our employees’ apperance

Suitability of music entertainment 
to ambience of Restaurant / Bar

Comfort and cleanliness of Restaurant / Bar

Selection and variety of menu

Employees’ familiarity of menu

Anticipation of your needs

Responsiveness to your needs

Presentation and quality of beverages

Presentation of food

Quality of food

How was your overall experience?

X123

X123

Staff Behaviour

Were you greeted with a smile every time :

a) We served you? yes   no 

b) We assisted you? yes   no 

c) You met an employee? yes   no 

Did we ever say no as a first response? yes   no 

Was a behaviour of mutual respect 
displayed among our employees? yes   no 

Which is your favourite restaurant / bar:
_____________________________________________

Are there any other items that you would like 
to see on the menu?
_____________________________________________

ADDITIONAL COMMENTS
We would also welcome comments on your experience at
any other Eagles Palace S.L.H. department that you have
visited.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

May we contact you to obtain clarification 
on any of the above? yes   no 

Are you a member of 
Eagles Palace S.L.H. Loyalty Club? yes   no 

If not, would you like to receive information 
about the privileges of being a member 
of our Loyalty Club? yes   no 

Full Name:_____________________________________
Postal address:_________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Contact number:________________________________
E-mail address:_________________________________
Room number:__________________
Date of departure:________________

Ouranoupolis, Halkidiki GR-63075 

T +30 23770 31047-8, 23770 31101-4, F +30 23770 31383

www. eaglespalace.gr

Ήταν όλα
όπως επιθυμούσατε;

Bars
& Εστιατόρια



Αγαπητέ Φιλοξενούμενε,

Στην προσπάθειά μας να επιτύχουμε την παροχή του

υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών, μας είναι ιδιαιτέρως πολύτιμες

οι παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας. Για το λόγο αυτό θα

εκτιμούσαμε πολύ αν μας διαθέτατε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο

σας για να συμπληρώσετε την παρούσα φόρμα. Οι πληροφορίες

που θα μας διαθέσετε θα παραμέινουν εμπιστευτικές.

Κωνσταντίνος Τορνιβούκας
Γενικός Διευθυντής 

Όνομα Εστιατορίου / Bar:_________________________
Σημερινή Ημερομηνία:___________________________

Εξαιρετικό Πολύ καλό Kαλό Χρειάζεται Βελτίωση

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

Γεύμα: Πρωινό       Μεσημεριανό    Δείπνο

Τρόπος χειρισμού της κράτησης

Τρόπος υποδοχής και τοποθέτησής σας 
στο τραπέζι σας

Χρόνος αναμονής παράδοσης των επιλογών
/απαιτήσεών σας

Εμφάνιση του προσωπικού

Καταλληλότητα μουσικής / προγράμματος 
ψυχαγωγίας με το περιβάλλον 
του Eστιατορίου/Βar

Άνεση και καθαριότητα του Εστιατορίου/Bar

Επιλογή και ποικιλία του μενού

Επίπεδο ενημέρωσης του προσωπικού 
σχετικά με τα εδέσματα / ποτά

Επίπεδο προβλεψιμότητας των αναγκών σας

Επίπεδο ανταπόκρισης στις ανάγκες σας

Παρουσίαση και ποικιλία ποτών/ροφημάτων

Παρουσίαση πιάτων

Ποικιλία πιάτων

Γενική εντύπωση

X123

X123

Συμπεριφορά Προσωπικού

Σας αποκρίνονταν με χαμόγελο κάθε φορά που:

α) Σας σέρβιραν; ναι   όχι 

β) Σας εξυπηρέτησαν ναι   όχι

γ) Συναντηθήκατε με κάποιο άτομο 
από το προσωπικό; ναι   όχι 

Λάβατε ποτέ σε ερώτησή σας, 
όχι για απάντηση; ναι   όχι

Ήταν εμφανής μια συμπεριφορά αμοιβαίου
σεβασμού μεταξύ του προσωπικού; ναι   όχι

Πιο είναι το αγαπημένο σας εστιατόριο/bar;
_____________________________________________

Υπάρχει κάτι άλλο που θα επιθυμούσατε να βρείτε στο μενού;
_____________________________________________

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΧΟΛΙΑ
Με χαρά θα δεχτούμε τα σχόλιά σας για οποιοδήποτε
άλλο τμημα του Eagles Palace S.L.H. που επισκεφτήκατε.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να
λάβουμε διευκρινίσεις σχετικά με τα σχόλια που κάνατε
παραπάνω; ναι   όχι 

Είστε μέλος του 
Eagles Palace S.L.H. Loyalty Club? ναι   όχι 

Eάν όχι, θα επιθυμούσατε να ενημερώνεστε 
σχετικά με τα προνόμια που κατέχουν
τα μέλη του Loyalty Club; ναι   όχι 

Όνοματεπώνυμο:_______________________________
Διεύθυνση:____________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:__________________________
E-mail:_______________________________________
Αριθμός Δωματίου:__________________
Ημερομηνία Αναχώρησης:________________

Ουρανούπολη, Χαλκιδική, Τ.Κ. 63075 

T 23770 31047-8, 23770 31101-4, F 23770 31383

www. eaglespalace.gr

Was everything
to your satisfaction?

Bars
& Restaurants


