PREDSTAVITEV

Comtron odprl novo
trgovino COMSHOP v Velenju
..Po uspešnem odprtju novih trgovin v Ljubljani in Celju je Comtron tokrat izboljšal še računalniško ponudbo
v Velenju, saj so v nakupovalnem centru Velenje odprli novo maloprodajno trgovino COMSHOP..

Novi COMSHOP je rojen
Vedno aktivno mariborsko računalniško podjetje Comtron je
uspešno na veliko računalniških področjih, od maloprodaje do
veleprodaje, servisa, B2B, inženiringa in še kaj bi se našlo. Še posebej pa jim gre od rok odpiranje trgovin, saj se nove poslovalnice
vrstijo kot po tekočem traku. Po uspešnem odprtju novih trgovin v
Ljubljani in Celju je Comtron tokrat izboljšal še računalniško ponudbo v Velenju, saj so v nakupovalnem centru Velenje odprli novo
maloprodajno trgovino COMSHOP. S tem so Velenju "podarili"

Velenje - Slovenj Gradec. Za lažji kontakt pa bomo seveda omenili tudi telefonsko številko nove trgovine, ki je 03/897-05-44.
Med tednom so strankam na voljo od 8. do 20. ure, trgovina pa je
odprta tudi ob sobotah, in sicer med 8. in 14. uro.

Pestra izbira
V trgovini z dobro lokacijo bomo našli pester izbor računalniške
opreme. Tako v njej najdemo raznoliko ponudbo računalnikov, računalniške opreme, CRT ter LCD zaslonov, tiskalnikov, zapisljivih
medijev, pisarniškega materiala, digitalne fotografije, domačega
kina ter bogat izbor najrazličnejših računalniških priključkov, kablov in pretvornikov. Med drugim bomo tudi v tej trgovini (tako
kot v ostalih Comtronovih prodajnih centrih) našli izdelke znamk
TRON, TroNote, HP, ASUS, LG, ASUS, Transcend, Canon,
Creative in Logitech.

Ugodna ponudba
Tudi ob tokratni otvoritvi je na prve obiskovalce čakala posebno
ugodna akcijska ponudba, ugodne cene pa nam v trgovini obljubljajo tudi v prihodnje. Ker podjetje Comtron v večini primerov v
svojih trgovinah poskrbi za celovito ponudbo, lahko omenimo tudi
to, da bo na isti lokaciji v bližnji prihodnosti na voljo tudi servis računalniške opreme, kamor se bomo lahko obrnili po strokovni nasvet
ali prinesli naš računalnik, če bo z njim kaj narobe.
novo odlično računalniško trgovino ter uporabnikom tako prihranili pot v približno 25 km oddaljeno Celje ali kakšen kilometer
manj oddaljen Slovenj Gradec. Za tiste, ki se morda na lokacijo
ne spoznajo najbolje, lahko za lažjo predstavo omenimo, da se
nakupovalni center Velenje nahaja ob glavni prometni povezavi

www.racunalniske-novice.com

V Comshopu Velenje pa niso pozabili na obročno plačevanje. Z
nakupom preko trajnika na 3, 6, 9 ali 12 obrokov bomo lažje prišli
do želene računalniške opreme, pa še vse formalnosti lahko opravimo kar pri njih v trgovini.
(P.R.)
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