• Strošek tiskanja: barvno = črno-belo
Barvno tiskanje je običajno od 5- do 8krat dražje od črno-belega. Z lastnim
razvojem smo ceno barvnega tiskanja

Svet je pisan!
Vaše tiskovine tudi?

Tiskanje si z nami
spet lahko privoščite!

izenačili s ceno črno-belega. V vaše
poslovanje vračamo barvitost.
• Celovita rešitev
Fiksna mesečna najemnina vključuje
napravo, njeno namestitev, odziven
servis in podporo, zalogovnik Optiprint
in/ali kartuše ter ustrezno število barvnih

Naše celovite rešitve vam lahko
ponudimo
od € 17,- na mesec za 200 strani v
formatih A3 in A4.
Dodatnih stroškov za barvno
tiskanje ni!

ali črno-belih izpisov. Z našo popolno
storitvijo vas razbremenimo vseh
skrbi s tiskanjem.
• Brezplačen preizkus

Koristite našo ponudbo in jo
preizkusite za en teden brezplačno
in neobvezujočo!

Omogočamo vam brezplačen in
neobvezujoč preizkus naprave, na
osnovi katerega se lahko prepričate o
ustreznosti rešitve za vaše poslovanje.

• Hiter in učinkovit servis
Več kot 95 % servisov zaključimo znotraj
delovnega dne, in to po vsej Sloveniji

Najemite celovito
rešitev za fiksno ceno

Za vsa vprašanja smo vam vsak čas
na razpolago. Več informacij
najdete na našem spletnem mestu.
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stopite v stik: 0590 25 812, info@optiprint.si
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• Zagotovljen prihranek
Zasnovali smo poslovni model, ki našim
poslovnim partnerjem omogoča
najboljši pregled nad stroški tiskanja in
jih hkrati znižuje – tudi do 80 %, obenem
pa omogoča tiskanje v barvah. Z
Optiprintom poleg denarja privarčujete
tudi čas.
• Možnost pogodbe brez vezave
Poslovni svet je poln hitrih in
nepričakovanih sprememb, ki narekujejo

-5%
za člane SGZ

Člani SGZ:
5% popust na pakete Basic & in Advanced

prilagodljivost sprejemanja odločitev.
Razumemo smernice poslovanja, zato
vam omogočamo pogodbo brez
dolgoročne vezave.

€ 15,namesto € 17,-

Start-upi in mladi podjetniki iz vrst SGZ
XS-paket (200-400 strani na mesec) za € 15,-

neto

• Ekološka rešitev
Unseren Z vsakim novim poslovnim
partnerjem zmanjšamo število odpadnih
kartuš in tonerjev ter s tem ohranjamo
naravo.

-7%
start upi &
mladi podjetniki

Start-upi in mladi podjetniki iz vrst SGZ
7% popust na pakete Basic & in Advanced
(700 strani na mesec in več)

