Vážená paní, Vážený pane.
Na základě úspěšného pilotního projektu spolupráce mezi vybranými realitními kancelářemi a Českým Telecomem a.s., si Vám dovolujeme předložit nabídku možnosti spolupráce, která může do budoucna přinést zajímavou přidanou hodnotu stávajících služeb, které
standardně svým zákazníkům poskytujete.
Jsme si vědomi skutečnosti, že mezi zákazníky realitních kanceláří je obrovský potenciál
případných zákazníků, kteří budou dříve nebo později řešit otázku zřízení telefonní linky.
Společnost Second Life PC s.r.o. je významným partnerem Českého Telecomu a.s.
SFY je partnerskou divizí Second Life PC s.r.o. oboru telekomunikací.
Působíme po celé České republice s obchodními místy v Plzni, Praze, Brně, Liberci, Zlíně,
Hradci Králové a Ostravě.
Ročně zřídíme cca 1000 hlavních telefonních stanic a linek euro ISDN2 a na 500 ADSL
připojení. Tento poměr se postupně začíná vyrovnávat.
Hlavní aktivitou naší společnosti divize telekomunikací je nabídka hlasových a datových
řešení zákazníkovi na míru s nejlepším poměrem výkon/cena.
Pečlivě jsme vyhodnocovali obchodní úspěchy i neúspěchy našich pilotních partnerů.
Máme k dispozici mnoho důležitých poznatků, které mohou naši spolupráci úspěšně nastartovat.
Jsme na 100% připraveni a je naším jediným společným cílem, aby právě Vaše společnost
v této aktivitě byla úspěšná.
Není nic jednoduššího, než oslovit zákazníka, který prostřednictvím Vaší RK vyřešil otázku
koupě, prodeje, nájmu nebo pronájmu nemovitosti s nabídkou bezplatného servisu zřízení hlavní telefonní stanice.
Zákazník Vás zná a máte jeho důvěru. Věříme, že za dobu, po kterou jste konkrétní případ se zákazníkem řešili, mnohokrát vznikl i blízký vztah. Těmito indiciemi máte oproti
nám obrovský náskok, kterého je rozhodně škoda nevyužít.
Zapojte se s námi do tohoto projektu a bume společně úspěšní. Věřte, že právě na Vás
nám velmi záleží.

Provizní podmínky:
Zřízení hlavní telefonní stanice „HTS“ : ( 100,-* + 1400,-** ) Kč bez DPH.
Pozn.: * jednorázová provize, která je vyplacena následující měsíc po zřízení HTS
** bonus, který je vyplacen po 12-ti měsících užívání HTS
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