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PREDSTAVITEV

Svetovanje, pomoč, izkušnje, rešitve, zadovoljna stranka to je MIROTIM

Tokrat malo drugače!

..Izgubljate čas s tekanjem po trgovinah? Ali ste deležni kakovostnih informacij o želenih produktih? Vam pripeljejo kupljeno blago na
dom in ga sestavijo po vaših željah? Ali vam kdo razloži uporabo produkta? Zdaj je čas za spremembe!..

Ker ima vsaka stranka svoje želje, nam lahko v
podjetju Mirotim s skupnimi močmi izberejo
najboljšo rešitev. Z dolgoletnimi izkušnjami svetujejo pri izbiri dobrega nakupa ZABAVNE ELEKTRONIKE in GOSPODINJSKIH APARATOV priznanih blagovnih znamk. Izbrano blago dostavijo
na želeno lokacijo po Sloveniji. Po predhodnem
dogovoru blago zmontirajo in prikažejo način
delovanja. Ker je podjetje usmerjeno v prihodnost in jim ni vseeno, kakšen bo planet čez nekaj
desetletij, nam stare aparate in odvečno
embalažo odpeljejo na zbirni center. Tam poskrbijo za pravilno reciklažo. Tudi če ne kupimo ničesar,
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bomo deležni dobrega nasveta. In to še ni vse.
Se pripravljate na prenovo stanovanja ali
poslovnega prostora? Nič lažjega, pokličete jih.
Skupaj z vami si bodo ogledali objekt. Izrazite
želje in pripravili bodo ponudbo, tako da boste
zadovoljni. Opozorili vas bodo, na kaj morate paziti pri ostalih izvajalcih, da bo rešitev ustrezala
vašim željam. Tako po tehnični strani kot estetiki.
In kaj je novega pri njih? V zadnjem času so dodali kar nekaj prodajnih programov. Vsi so usmerjeni v lepši jutri in izkoriščajo dar narave. To sta
SONCE in GOZD. Ponudili nam bodo sončne
kolektorje, da bi lahko ogrevali stanovanjskoposlovne prostore ter sanitarno in bazensko vodo. S pomočjo zračnih kolektorjev bomo v prostore dovajali svež in topel zrak brez porabe elektrike. S tem si ustvarimo boljšo mikro klimo v objektih. Peči in kamini nas bodo greli v hladnih dnevih. Z fotovoltaičnimi moduli pa lahko tudi pridobivamo zeleno energijo, ki jo lahko prodajamo na
trgu. Najlepše je, ko naredimo nekaj dobrega
zase in za svet, v katerem živimo.
Za konec še najnovejše iz podjetja Mirotim. Podjetje ali posameznik lahko najame prenosni prevajalski sistem znamke Sennheiser. Sistem ima
možnost istočasnega prevoda v šest jezikov ali
predvajanja vnaprej posnete vsebine. Zelo

praktično, saj je sistem pripravljen v desetih
minutah. Po naročilu nam izdelajo slušalke z
logotipom, kar je dobra reklama. Ker je sistem
prenosen, smo lahko v enem dnevu tudi na več
lokacijah po Sloveniji.
Zelo aktualna pa je tudi možnost najema TV
sprejemnikov s stojali in predvajalniki, ozvočenja,
polprofesionalne kamere in še kaj se najde, kar
bo v času SP v nogometu še kako prav prišlo!
Kontaktirajte jih po telefonu ali preko elektronske pošte in poskrbeli bodo za vaše želje. Da ste
dobre volje, ko odidejo mojstri, tudi nekaj velja.
Za vas in vaše želje, Mirotim. 
(P.R.)

junij 2010

