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Vážená paní, vážený pane,

je nám velkým potěšením pozvat Vás na jednu z nejvýznamnějších akcí pořádaných v České republice,
Mezinárodní strojírenský veletrh 2013, konaný ve dnech 7. - 11. 10. 2013.

Tak jako každoročně, i letos se společnost Technodat Develop, s.r.o. zúčastní této velkolepé událos  a
představí významné novinky v systému CRMPLUS. A aby byla naše pozvánka ještě zajímavější, připravili jsme
pro naše stávající i potenciální zákazníky velmi zajímavé veletržní slevy, se kterými bychom Vás rádi seznámili
v tomto newsle eru.

Naši specialisté budou přítomni na stánku holdingové společnos  TECHNODAT (hala P, stánek 001) ve
středu, 9.10. a ve čtvrtek, 10.10.2013. Již nyní se velmi těšíme na Vaši návštěvu!

S přáním všeho dobrého,
Tým CRMPLUS

   

 

Skladové hospodářství oficiálně
nasazeno u prvních zákazníků
CRMPLUS! Informujete se...

 

  

 

Integrace GOOGLE MAP pro
přehledné zobrazení "bílých
míst" na mapách Vašich
zákazníků!

 

   

Nové nástroje pro budování
MULTI LEVEL MARKETINGU
(víceúrovňové nabízení
produktů)!   

Nový přístup při zadávání
adres, příznaky "Archiv" na
všech hlavních objektech
CRMPLUS!

Děkujeme, že jste naším zákazníkem a pro své podnikání si Vaše společnost
vybrala právě CRMPLUS! Věříme, že jste se systémem a naší technickou
podporou spokojeni. Neváhejte a kontaktujte nás se svými požadavky. Náš
zkušený technický tým je připraven Vám pomoci.

Rádi bychom Vám, našemu stávajícímu zákazníkovi CRMPLUS, zpříjemnili
návštěvu našeho stánku na MSV 2013, respek ve Vám nabídli v tomto veletržním
období zajímavou slevu při rozšíření Vašeho systému o nové licence či moduly, a
to včetně implementačních služeb!

Pro stávající zákazníky nabízíme slevu 25% na nové moduly a licence CRMPLUS

a slevu 10% na implementační služby, školení a vývoj na zakázku! A to vše
navíc bez jakéhokoliv omezení výše objednávky! Naše nabídka nebyla nikdy
výhodnější!

Přiznání této veletržní slevy pla  při zaslání objednávky do 18.10.2013.



Pokud máte zájem o bližší informace o připravovaných novinkách, cenách licencí, modulů, služeb atd.,
kontaktujte nás telefonicky či e-mailem nebo navš vte naše webové stránky CRMPLUS. Velmi rádi budeme
reagovat také na Vaše podněty či přání.

Závěrem nám dovolte popřát Vám hodně úspěchů a spokojenos  nejen ve Vašem podnikání.

Těšíme se na další spolupráci.
Tým CRMPLUS.

www.CRMPLUS.cz
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