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Rešitev tiskanja, prijazna do uporabnikov
..Celovit najem tiskalnika za večjo poslovno učinkovitost s prihrankom časa in denarja..

Podjetje Optiprint, d. o. o., se lahko pohvali z dolgoletno tradicijo na področju razvoja in izvajanja
učinkovitih poslovnih rešitev tiskanja. Z dovršenim
modelom najema tiskalnikov in multifunkcijskih
naprav omogočajo brezskrbno tiskanje pri več kot
2.500 poslovnih partnerjih. Zadovoljni uporabniki
jih spodbujajo v nenehen razvoj kakovostnih
obstoječih in novih izdelkov ter storitev.
»Postavili smo nov standard in ustvarili svet
ekološkega barvnega tiskanja,« pravi direktor
podjetja Lan Hvastija. Z lastnim razvojem so ceno barvnega tiskanja izenačili s črno-belim in s
tem v poslovni svet vrnili barvitost.

Obvladovanje stroškov tiskanja
Optiprint ustvarja poslovnim partnerjem z edinstvenim poslovnim modelom tudi do 80
odstotkov prihranka pri tiskanju in obenem zagotavlja barvno tiskanje za ceno črno-belega.
Mesečna najemnina je pri Optiprintu običajno
nižja od enega seta barvnih kartuš.
Najem Optiprintovih storitev ni le cenovno ugoden,
ampak tudi prijazen za uporabnike. Omogoča dober pregled nad stroški tiskanja, saj je cena
mesečnega najema povsem fiksna, brez dodatnih
stroškov. Tiskalnik, njegova namestitev, servis, podpora, želeno število barvnih ali črno-belih izpisov in
kartuše so že vključeni v mesečno najemnino.

Zakaj ne bi tiskalnika najeli?
Tiskalniki so nepogrešljiva oprema vsake
pisarne. Lastništvo tiskalnikov pa prinaša neizogibne stroške vzdrževanja naprav in kartuš ter
tveganje zastaranja tehnologije. Informacijska
tehnologija hitro napreduje in naprava, kupljena danes, čez nekaj let programsko morda ne
bo več ustrezna. Hitro se spreminja tudi narava
poslovanja in s tem potrebe uporabnikov tiskalnikov. Pri tem pa tiskalniki, v veliko primerih
neizkoriščeni, izgubljajo na svoji vrednosti.
V Optiprintu poslovnim uporabnikom svetujejo
glede izbire najustreznejšega tiskalnika in najem
prilagodijo glede na potrebe posameznega delovnega mesta. Njihov lasten razvojni oddelek
skrbi, da so vedno v koraku s tehnološkim napredkom. Obstoječi tiskalnik lahko poslovnim
partnerjem kadarkoli zamenjajo z ustreznejšim
ali naprednejšim.
V Optiprintu se zavedajo, da je zanesljivost tiskalnika bistvenega pomena za nemoteno,
učinkovito poslovanje. Svoj poslovni model so
zato razširili in samemu najemu tiskalnika dodali še celovito podporo ter vzdrževanje tiskalnika.
Za vzdrževanje skrbijo usposobljeni tehniki, tako da se uporabniki lahko posvetijo opravljanju
svojega posla. Najem torej ne omogoča le prihranka denarja, ampak tudi časa.

Globalna zgodba iz slovenskih korenin
Blagovna znamka Optiprint je plod slovenskega
znanja in razvoja. Začetki njenega obstoja segajo
v leto 2009. Enako kakovostno storitev omo
gočajo v vseh regijah, v katere so preslikali svoj
poslovni model z vzpostavitvijo franšiznih poslovalnic. Danes deluje franšizna skupina Optiprint s sedmimi franšiznimi poslovalnicami na
področju celotne Slovenije. Optiprint širi svojo
zgodbo tudi izven domačega trga. S franšizami je
prisoten na hrvaškem trgu, severovzhodu Italije
ter v Bosni in Hercegovini, svojo širitev pa intenzivno nadaljuje v severno in zahodno Evropo. Direktor Lan Hvastija dodaja: »Do konca letošnjega
leta bomo odprli franšizo v eni tuji državi, v
naslednjem letu pa se nam obeta obsežnejša
širitev še v nekaj evropskih držav.«
(P. R.)

Najem že za 30,00 € + ddv mesečno.
Naročite
brezplačni
preizkus
www.optiprint.si



Brezskrbno barvno tiskanje



Zagotovljen prihranek

Hitra in učinkovita podpora

Brez stroška kartuš

Barvno tiskanje za ceno črno-belega

Brez nakupa tiskalnika
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