ÄRA LASE KLIENDIL OODATA - TA EI TULE ENAM TAGASI!
Juhtmevabad teenindaja kutsumise süsteemid
pubidele, restoranidele ja kohvikutele. Uued
kaasaegsed lahendused, mis aitavad võita kliente,
parandada teenindust, vähendada tööstressi,
kokku hoida kulusid ja suurendada kasumit.
Proovi süsteeme 15 päeva tasuta! Selle suve pakkumine uutele ja
olemasolevatele klientidele kuni 15. augustini 2012!

Hinnad:
Teenindaja lauast kutsumise süsteem CS-35 ( 35 lauale)
950 €
Teenindaja lauast kutsumise süsteem CS-70 ( 70 lauale)
1382 €
Teenindaja kööki kutsumise süsteem KCSB-6 (6 teenindajale)
910 €
Teenindaja kööki kutsumise süsteem KCSB-12 (12 teenindajale)
1175 €
Teenindaja kööki kutsumise süsteem KCSB-24 (24 teenindajale)
1575 €
Teenindaja lauast kutsumise süsteeme pakume alates 10-st lauast kuni 140-le lauale.
Teenindaja kööki kutsumise süsteeme pakume alates 3-st teenindajast kuni 96-le
teenindajale.

Tingimused:
•
•
•
•
•

Tasuta prooviperiood 15 kalendripäeva
Makseperiood kuni 2,5 kuud, kolmes võrdses osas
Tehniline tugi ekirja ja telefoni teel
Järelteenindus
Garantii 2 aastat

Klient, ettevõtja, kokk, teenindaja ja ettevõte - kõik võidavad!
Kliendi võit:

Ettevõtja võit:

Kiirem teenindus

Müük ja kasum suureneb

Kliendi rahulolu

Külastatavus suureneb

Miljöö paraneb

Klientide arv suureneb

Privaatsus suureneb

www.easywireless.eu

Püsiklientide arv suureneb

Ettevõtte kultuur paraneb

Töötingimused paranevad

Teenindaja võit:

Koka võit:

Suhtlus kliendiga paraneb

Maine kasvab

Läbimõeldum teenindus

Road ei kuhju kööki

Teenindusaja optimeerimine

Road ei jahtu/sula

Tööstress väheneb

Optimeeritum tegevus

Suurem jootraha

www.easywireless.eu

Teenindus paraneb

Easy Wireless pakub uudseid tehnilisi lahendusi muutmaks Teie pubi, restorani või kohviku
teeninduskultuuri kvaliteetsemaks ja kaasaegsemaks! Easy Wireless on kaubamärk, mille
raames pakume erinevaid juhtmevabu teenindaja kutsumise süsteeme (teenindaja lauast
kutsumise süsteemid ja teenindaja kööki kutsumise süsteemid). Easy Wireless toodete müük ja
paigaldus algas 2012. aasta veebruaris. Tänase seisuga oleme paigaldanud süsteeme Eestis, Lätis,
Venemaal jne. Teenindaja lauast kutsumise süsteemid on kasutusel näiteks Tallinnas Cubanita
Live cafes, Coccodrillos, Terrassi kohvikus, Tartus Ränduri pubis, Asian Chefis ning Võrus
Ränduri pubis, Riias Queen’s ja Flying Frog’is, Pihkvas Moya Italia kohvikus jne. Teenindaja
kööki kutsumise süsteemid on kasutusel näiteks Tallinnas Cubanita Live cafes, Chicagos,
Kaljases, Deja Vu-s, Tartus Ränduri pubis, Pärnus Pärnu Jahtklubis, Riias 4 rooms’is,
Queens’is ja Flying Frog’is jne. Tagasiside kõikidelt süsteemide kasutajatelt ja klientidelt on
olnud positiivne.

Küsi pakkumist!
Tel: +372 6863 566; +372 6808996; Mob: +372 5684 3566; +372 5666 6596
www.easywireless.eu mare@easywireless.eu

