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Dealer za

Spoštovani investitor,
Planirate posodobiti celotno tehnologijo kuhinje in potrebujete pripravo projektne dokumentacije? Ste
se odločili le za zamenjavo posameznega elementa v kuhinji? Morda potrebujete le tekoče
vzdrževanje, servisiranje ali generalno obnovo kuhinjske opreme? Sporočite nam svoje potrebe
in želje. Zahtevajte da Vam pošljemo ponudbo za izdelavo projektne dokumentacije, za dobavo
posameznih kuhinjskih strojev in nevtralne opreme ali pa le za kuhinjski in jedilni inventar. Podjetje
Saksida d.o.o. bo skupaj z Vami poiskalo najbolj optimalno rešitev za nakup kvalitetne kuhinjske opreme
po konkurenčnih cenah.

1. NOVA SPLETNA STRAN PODJETJA SAKSIDA D.O.O.
Veseli nas, da Vam lahko sporočimo, da firma Saksida d.o.o. od danes naprej svoje izdelke in
storitve predstavlja tudi na povsem novi spletni strani pod naslovom: www.saksida-inox.si Prisrčno
Vas vabimo, da si našo novo spletno stran ogledate in vstopite v stik z nami.

Nova spletna stran: www.saksida-inox.si

2. PRIJAVA NA E-NOVICE PODJETJA
V letu 2013 planiramo oblikovanje in pošiljanje zanimivih informacij in novic iz sveta
profesionalne kuhinjske opreme na Email naslove tistih zainteresiranih strank, ki se bodo na naši
spletni strani prijavili na E-novice (okvir za prijavo se nahaja na spodnji levi strani spletne strani,
kamor vpišete vaš email naslov). V primeru, da ne boste več želeli prejeti E-novic, se boste lahko na
enostaven način tudi odjavili.
Novice se bodo pošiljale 4 krat na leto in bodo zajemale novosti na tehnično-tehnološkem področju
kuhinjske opreme, uvedbo novih strojev v prodajni program, akcijske ponudbe kuhinjske opreme,
recepte, izkušnje naših strank s kuhinjsko opremo, slikovne materiale in zanimive članke iz sveta
gastronomije. Naš glavni namen je, da Vam predstavimo novosti in Vam tako pomagamo pri oblikovanju
rešitev in lažjih odločitev pri nakupu kuhinjske opreme.

3. PRIČAKUJEMO VAS NA NAŠI FACEBOOK STRANI
Postanite naš prijatelj na facebook strani pod imenom Saksida inženiring gastro opreme d.o.o
Imeli boste nadaljnjo možnost dostopa do fotografij naših proizvodov ter neformalnega pogovora z
našimi zaposlenimi in ostalimi kupci naše opreme. Delite z nami Vaše dosedanje pozitivne izkušnje z
opremo, vaše želje, ideje in kreativnost v kuhinji, ki vas navdaja. Naša želja je, da se vse naše zveste
stranke povežejo v eno veliko družino, kjer bo mogoča izmenjava mnenj predvsem med kuharskim
osebjem pri pripravi jedi in izmenjavi zanimivih receptov, uporabi strojev in lažji ter pravilni odločitvi pri
povpraševanju za kuhinjsko opremo. Želimo si globljega odnosa z Vami in Vas še razločneje slišati. Prav
tako pa želimo naše uporabnike kuhinjske opreme povezati med seboj in krepiti medsebojni in dolgoročni
prijateljski odnos.

4. OGLEJTE SI PREDSTAVITVENE FILMČKE PODJETJA NA YOUTUBE
http://www.youtube.com/watch?v=0ettzGjwA6E
http://www.youtube.com/watch?v=OeZOqIEmj2Q
http://www.youtube.com/watch?v=XqTzh3nBhi8

5. ZA DODATNE INFORMACIJE NAS KONTKTIRAJTE
-

S pomočjo spletnega obrazca za povpraševanje na spletni strani

-

Preko Email-a: saksida@triera.net

-

S pomočjo telefona: 02-6231-344

-

Na Gsm: 041-617-885

-

Preko Fax-a: 02-6231-344

-

Na Facebook strani pod imenom: Saksida inženiring gastro opreme d.o.o

http://www.saksida-inox.si

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.
Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanje druge ponudbe. Poslovna tajna.
Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Cene so informativne.
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