
Předmět: Prověřená společnost
Od: Centrum =?utf-8?Q?V=C3=BDzkumu_N=C3=A1zor=C5=AF_Klient=C5=AF_s=2Er=2Eo=2E?= <cvnk@cvnk.cz>
Datum: 31. 10. 2018 15:27
Komu: obchod@kramekprodeti.cz
 

Dobrý den,
  

ještě jednou bychom Vám rádi poblahopřáli k získání certifikátu „Prověřená společnost 2018“. Vaše společnost byla oceněna za:

skvělou kvalitu vašich služeb
profesionální přístup k zákazníkům
zodpovědné vedení podniku

Výhody plynoucí z obdržení certifikátu a e-vizitky:

vzbuzuje zájem a důvěru mezi zákazníky
umožňuje vytvořit pozitivní image firmy
můžete se pochlubit svým zákazníkům a konkurenci

Certifikát je vytištěn na způsob diplomu na elegantním zdobeném papíru, obsahuje celý název Vaší firmy a informaci, za co byl udělen. Čili za:
 bezúhonnost, etiku ve výkonu činnosti a spolehlivý přístup k závazkům vůči zákazníkům a partnerům.

Certifikát potvrzuje vysokou kvalitu Vašich služeb.

Zde je ukázka certifikátu: CERTIFIKAT

E-vizitka

 

Cílem je propagace firmy na internetu
Dovoluje publikovat informace o Vaší činnosti
Umožní Vám stahovat různé materiály v elektronické podobě, včetně loga Prověřené společnosti.

 

Ze studie Centra nové technologie je zcela jasné, že si více než 90% spotřebitelů vybírá firmy uvedené na internetu.

E-vizitka je dokonalý nástroj pro snadné vyhledání firem na internetu, protože se firma objevuje na prvních příčkách vyhledávačů jako je Google.cz a další.
Prostřednictvím této formy reklamy můžete získat více zákazníků a obchodních partnerů. Navíc vám poskytneme možnost využívat tuto reklamu po dobu neurčitou.

http://www.proverenaspolecnost.cz/assets/img/cz/cert_min.jpeg


E-vizitka je bez jakýchkoli dalších poplatků a máte možnost editace informací měnících se podle Vaší potřeby (umístění mapy, aktuálních akcí, otevírací doby,
fotografie,..)

Po přihlášení na stránky www.proverenaspolecnost.cz máte k dispozici také logo firmy, které můžete použít na svých letácích, razítku,..

Voděodolná nálepka informuje o získaném osvědčení. Lze ji nalepit na automobily či vstupní dveře Vaší provozovny.

Po objednání tedy obdržíte:

Certifikát Prověřená společnost se jménem Vaší společnosti
Data pro přihlášení na www.proverenaspolecnost.cz
Voděodolnou nálepku (A6)
Prohlášení o jednorázovém poplatku

Náklady na aktivaci elektronické vizitky jsou jednorázové ve výši 1.936,-Kč včetně DPH a dopravy kurýrem.
 Poplatek je účtován při převzetí od kurýrní služby.

 Poplatek je JEDNORÁZOVÝ.
 Nejedná se tedy o žádný paušál ani smlouvu. Vaší elektronickou vizitku můžete používat po celé období fungování Vaší firmy.

Dovolte nám, abychom Vás kontaktovali ohledně Vašeho rozhodnutí.

S pozdravem
 Simona Gatnarová

 Centrum Výzkumu Názorů Klientů s.r.o.

286228

http://www.proverenaspolecnost.cz/

