Υπ΄ όψιν Κου Διευθυντού

Αυτόματοι πωλητές …
με την προσωπική μας φροντίδα
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε κάτι πολύ σημαντικό για την υπηρεσία σας.
Πρόκειται για ένα μοναδικό στο χώρο της αγοράς “πακέτο” υπηρεσιών που μπορούμε να σας
προσφέρουμε με την εγκατάσταση αυτομάτου πωλητή στο χώρο εργασίας σας.
Η εποχή μας , όπως τη ζούμε όλοι μας , μας ζητάει οικονομία χρόνου και χρημάτων , έχει μπει
σε γρήγορους, “αυτόματους” ρυθμούς , αλλά ζητάει παράλληλα και προσωπική φροντίδα και το
ενδιαφέρoν που μας αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής!
Σίγουρα οι αυτόματοι πωλητές κάνουν καλά την δουλεία τους και είναι απαραίτητοι σήμερα
στο χώρο σας . Όμως όταν αφήνονται στην τύχη τους , τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που
έχουμε ανάγκη.
Η εταιρία μας , με την πείρα της , τα πιο σύγχρονα προϊόντα της , τη “ ζεστασιά “ και
προσωπική φροντίδα μας, σας προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών , μοναδικές στο χώρο μας,
όπως :

Tα φημισμένα μηχανήματα ροφημάτων WITTENBORG Δανίας,
ότι καλύτερο υπάρχει σήμερα στην παγκόσμια αγορά ,σε μια γκάμα, που καλύπτει
όλες τις ανάγκες σας:


Αυτόματους πωλητές για ζεστά και κρύα ροφήματα καθώς και
φυσικό χυμό.



Αυτόματους πωλητές για κουτάκια αναψυκτικών δική σας επιλογής.



Αυτόματους πωλητές ελληνικού καφέ.

Τις πιο συμφέρουσες τιμές των ροφημάτων.


Τιμή ροφημάτων 0,00 €



Τιμή αναψυκτικών σε κουτάκι 0,00 €



Τιμή ελληνικού καφέ 00,0 €

Οι τιμές αυτές παραμένουν οι ίδιες για ένα χρόνο από την τοποθέτηση των
μηχανημάτων.

Τη μεγαλύτερη και πάντα πρώτης ποιότητας ποικιλία ροφημάτων :


Καφέ cappuccino σε έξι διαφορετικές αναλογίες ,όπως: πικρός ,
πικρός με γάλα, μέτριος, μέτριος με γάλα, γλυκός, γλυκός με γάλα ή
γαλλικός στις ίδιες αναλογίες



Καφέ Ελληνικό



Καφέ ζεστό στιγμιαίο (NESTLE) στις ίδιες αναλογίες.



Καφέ κρύο στιγμιαίο (NESTLE) στις ίδιες αναλογίες.



Σοκολάτα ζεστή.



Φυσικό χυμό τις αρέσκειας σας, όπως πορτοκάλι ή βύσσινο.

Η επιλογή των υλικών όπως και η ρύθμιση τους γίνεται από κοινού, αφού πρώτα σας
δειγματίσουμε τα προϊόντα μας και τις συσκευασίες τους.

Και βέβαια …
Προσωπική φροντίδα στην τροφοδοσία από ειδικευμένο προσωπικό
της εταιρίας μας σε σταθερή βάση.

Κι ακόμα …
Τακτική συντήρηση και μηχανική παρακολούθηση,
Επίσης από ειδικευμένο προσωπικό μας, για την καθαριότητα και συντήρηση των
μηχανημάτων, την αυθημερόν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης , ακολουθώντας πάντα τις
οδηγίες του κατασκευαστή, την αντικατάσταση του φίλτρου που φέρει κάθε αυτόματος πωλητής
για το φιλτράρισμα του νερού που συγκρατεί χλώριο, σκουριές, άμμο και μικροοργανισμούς.
Επίσης τα μηχανήματα μας μπορούν να τοποθετηθούν δοκιμαστικά για μια περίοδο δύο
μηνών .
Είναι ένας τρόπος και χρόνος που σίγουρα θα σας επιτρέψει να βγάλετε τα συμπεράσματα για τις
υπηρεσίες μας.
Ζητήστε κατάλογο γνωστών ονομάτων πελατών μας , για να έχετε και τις δικές τους γνώμες
Και εμπειρίες από την συνεργασία μας , που σίγουρα θα σας βοηθήσουν θετικά στην τελική σας
απόφαση.
Πιστεύοντας στην συνεργασία μας , βασισμένη πάντα στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες μας,
Τι συνέπεια μας , την πρώτη ποιότητα των προϊόντων μας , είμαστε στη διάθεση σας , χωρίς καμία
υποχρέωση , για κάθε πληροφορία και επικοινωνία μαζί σας .
Σας ευχαριστούμε ,

Με εκτίμηση

