GMP SOLUTIONS Sp. z o.o. specjalizuje się w optymalizacji kosztów związanych z drukowaniem.
W obszarze zarządzania środowiskiem wydruku oraz archiwizacji dokumentów, mamy do
zaproponowania rozwiązania, dzięki którym obniżą Państwo koszty użytkowania systemów
drukujących jednocześnie zwiększając ich efektywność.

„Abonament na drukowanie” to usługa dedykowana dla małych i średnich firm,
którą stworzyliśmy przy współpracy z renomowanym producentem, marką HP.
Ideą rozwiązania jest dostarczenie Państwu prostej usługi druku, która będzie realizowana w
ramach comiesięcznej opłaty (abonamentu). Pozwala to lepiej planować wydatki, mieć je pod
kontrolą oraz osiągać odpowiednią efektywność pracy wybranych urządzeń w środowisku
Państwa firm.
W skład abonamentu wchodzą: wynajem drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego na okres 36
miesięcy, gwarancja na urządzenie w miejscu instalacji z gwarantowanym czasem reakcji 24h,
preferowane ceny na materiały eksploatacyjne przez cały okres trwania umowy lub możliwość
rozliczania się za wydrukowane strony, określony pakiet wydruków gratis oraz dodatkowe opcje
takie jak: instalacja urządzenia w siedzibie klienta, czy proaktywne zarządzenie.
Zapewniając te wszystkie niezbędne elementy zdejmujemy z Państwa ciężar zajmowania się
drukarkami, co w efekcie pozwala na wyeliminowanie ukrytych kosztów związanych z
drukowaniem (przestoje w pracy spowodowane usterkami, płatne naprawy, koszty wysyłki oraz
magazynowania materiałów eksploatacyjnych, zaangażowania działu IT lub firm trzecich).
Oszczędzacie czas i pieniądze, a zyskujecie pełną kontrolę, spokój i idealne wydruki na
urządzeniu dostosowanym do Państwa potrzeb! Po upływie okresu umowy odbieramy i
utylizujemy urządzenie w trosce o środowisko naturalne - zapewne też zaproponujemy Państwu
zakup nowej, jeszcze ciekawszej i równie wydajnej alternatywy.
Zdajemy sobie sprawę, że monitorowanie kosztów związanych z zadaniami drukowania to spory
problem dla firm, dlatego zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas propozycją 6
wyselekcjonowanych urządzeń; jeśli Państwa oczekiwania są większe to prosimy o bezpośredni
kontakt - znajdziemy coś w sam raz dla Waszej firmy!
JAK TO DZIAŁA? Bardzo prosto... wybieracie interesujące Państwa urządzenie, dodajecie
wybrane opcje dodatkowe, klikacie ZAMÓW i wypełniacie krótki formularz zgłoszeniowy. Nasz
pracownik skontaktuje się z Państwem, aby potwierdzić dokonany wybór, udzielić ewentualnie
dodatkowych wskazówek, pomóc lub skorygować wybór, który potem znajdzie swoje odbicie w
przygotowanej umowie. Nic nie ryzykujecie!
Zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń, szczególnie elektroniki użytkowej, w abonamencie
jest coraz bardziej popularny - tak kupujemy telefony, sprzęt AGD czy RTV, usługi
teleinformatyczne, telewizję, a także samochody (leasing długoterminowy). To sprawdzony i
prosty system finasowania inwestycji w każdej firmie.

Zapraszamy do współpracy!

