#Залишайсявдома
#поштанавимогу

Хто ми?
BackOffice Outsourcing – лідер компаній,

що займаються обслуговуванням

Залишайся

та координацією потоку бізнес,

вдома! Ми - ваша
пошта на вимогу!
Ви

працюєте

вдома,

але

певні

документи потрібно надсилати поштою?
Чи обставини не сприяють виходу з
дому? Ви хочете не уникати черг на
пошті.

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ!

маркетингової та масової
кореспонденції.
Ми - бренд, який існує на ринку вже
17 років. Ми постійно змінюємось,
адаптуємось до нових тенденцій
та змін на ринку праці та потреб
клієнтів. Ми пишаємося тим,
що понад 90 відсотків наші нинішні
клієнти співпрацюють з нами
завдяки рекомендаціям
інші клієнти.

backofficeoutsourcing.pl

Як це працює?
Ось чому ми - ваша пошта на вимогу.
Ви отримуєте час, не втрачаєте енергії та гумору для поїздок на пошту та не стоїте в чергах (часи
змінюються, черги в поштовому відділенні - ні).

надсилаєте нам лист
для друку

ми друкуємо,

Що ще ви
послузі?

відправляємо (листи
традиційні, рекомендовані)

отримуєте

відправляємо до вас
доказ відправлення
і посмішку :)

завдяки

нашій

•
•
•
•

можливість надсилати лист/документ/ділову кореспонденцію з будь-якої точки світу;
надсилаєте лист/документ, не встаючи з-за столу;
без доступу до обладнання (принтера) ви надсилаєте нам замовлення, ми піклуємось про інше;
отримуєте підтвердження про відправлення листа протягом 24 годин після надсилання (Книга надсилання
з номером «R»);
• не використовуєте дорогі кур’єрські послуги;
• економите час і гроші.
А крім того, ми просто класні, тому співпраця з нами приємна, своєчасна та безконфліктна.

Основний прайс-лист
Найменування послуги

Ціна

Отримання електронних листів при виїзді

1,10 €

Папір

0,01 €

Односторонній кольоровий друк

0,11 €

Упаковка

0,07 €

Конверт із прізвищем відправника та номером поштового відправлення

0,06 €

Зважування та тарифікаціявідповідно до вимог Poczta Polska S.A.

0,09 €

Реєстрація (для зареєстрованої пошти)

0,20 €

Обробка друку Підтвердження доставки

0,29 €

Зазначені вище ціни не включають ціни посилок Poczta Polska S.A. залежно від їх типу. Прайс-лист надсилається за запитом.

Аdam, тел.: +44 749 828 7870
e-mail: ae@backofficeoutsourcing.es

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

Мarcin, тел.: +48 534 616 514
e-mail: md@backofficeoutsourcing.es

