#zůstaňtedoma
#poštanavyžádání

Kdo jsme?
BackOffice Outsourcing – lídr mezi společnostmi
zabývajícími se službami a koordinací toku

Zůstaňte doma!
Jsme Vaší poštou
na vyžádání!
Pracujete z domova, ale některé
dokumenty musí být zaslány poštou?
Okolnosti nepřispívají vycházení z domu?
Chcete se vyhnout frontám na poště?

KONTAKTUJTE NÁS!

Korespondence obchodní, marketingové

a běžné.
Jsme společností, která je na trhu již 17 let.
Neustále se měníme a přizpůsobujeme
Se novým trendům a změnám na trhu
práce a potřebám zákazníků.
Jsme hrdí, že více než 90% našich
současných klientů s námi
spolupracuje na základě
doporučení jiných klientů.

backofficeoutsourcing.pl

Jak to funguje?
Od toho jsme MY – Vaše pošta na vyžádání.
Získáváte čas, neztrácíte energii a náladu cestou na poštu a následným stáním ve frontě (časy se mění,
fronty na poště - ne).

zašlete nám písemnost
k tisku

my ji vytiskneme,
dáme do obálky

odešleme (dopisy Vám
zasíláme obyčejně, doporučeně)

emailem Vám zasíláme
potvrzení o odeslání
a úsměv :)

Co ještě získáte díky naší službě?
•
•
•
•
•
•

Možnost zaslat písemnost/dopis/dokument/firemní korespondenci z libovolného místa na světě;
zašlete dopis/písemnost/dokument bez opuštění kanceláře;
bez přístupu k zařízení (tiskárně) nám pošlete objednávku, my se postaráme o zbytek;
obdržíte od nás potvrzení o odeslání dopisu do 24 hodin od odeslání (kniha o odeslání s číslem „R“);
nemusíte využívat drahé kurýrní zásilky;
ušetříte čas i peníze.

A kromě toho jsme prostě fajn, takže spolupráce s námi je příjemná, dochvilná a bez konfliktů.

Základní ceník
Název služby

Cena

Příjem emailu se zakázkou

1,10 €

Papír

0,01 €

Jednostranný, barevný tisk

0,11 €

Vkládání do obálek

0,07 €

Obálka se jménem odesílatele a číslem poštovního poplatku

0,06 €

Vážení a tarifování zásilek podle požadavků pošty Poczta Polska S.A.

0,09 €

Registrace zásilky (týká se doporučených dopisů)

0,20 €

Zpracování tisku Zpětné potvrzení převzetí

0,29 €

K výše uvedeným cenám je třeba připočítat ceny poštovních zásilek v závislosti na jejich typu. Ceník zasíláme na vyžádání.

Adam, tel.: +44 749 828 7870
e-mail: ae@backofficeoutsourcing.es

BackOffice Outsourcing Sp. z o.o.
Aleja Stanów Zjednoczonych 72/12, 04-036 Warszawa

Marcin, tel.: +48 534 616 514,
e-mail: md@backofficeoutsourcing.es

