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MAGENTA 1 BUSINESS

KEDVES PARTNERÜNK!
KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGTISZTELT BENNÜNKET,
ÉS A MAGYAR TELEKOMTÓL KÉRT ÜZLETI AJÁNLATOT!
A Telekom 160 ezer kisvállalkozásnak és 25 ezer közepes méretű vállalatnak nyújt telekommunikációs szolgáltatásokat, azaz három hazai vállalkozás közül kettő biztosan az ügyfelünk.
A piac legmeghatározóbb szereplőjének lenni pedig komoly kötelezettségekkel jár.

DE MIÉRT FONTOS MINDEZ ÖNNEK?
 Mert ismerjük és értjük a magyar kisvállalkozások problémáit, és azt is tudjuk, hogy hogyan segíthetjük
őket szolgáltatásainkkal a mindennapi munkában.
 Mert megvan a tudásunk és az elszántságunk ahhoz, hogy még hatékonyabbá tegyük az Ön vállalkozását is.
 Mert azért dolgozunk, hogy ügyfeleink a legjobb szolgáltatást kapják tőlünk.

MAGENTA 1 BUSINESS
ÖN MEGTERVEZI, MI EGYBEN NYÚJTJUK
A Magenta 1 Business kedvezménycsomag minden olyan infokommunikációs szolgáltatást egyben tartalmaz, melyek egy versenyképes cég számára elengedhetetlenek – legyen szó mobil, irodai vagy a távoli
munkavégzéshez szükséges megoldásokról.
A telekommunikációs szolgáltatások összeválogatásával egy kézből, kedvezményesen kaphat meg mindent, amire vállalkozásának szüksége lehet. Az Ön kezébe adjuk a döntést, hiszen rugalmasan, cége igényeire szabhatja a kommunikációs szolgáltatásokat.

MILYEN ELEMEKBŐL ÁLL A MAGENTA 1 BUSINESS?

%
VEZETÉKES INTERNET VEZETÉKES TELEFON

Üzleti vezetékes internet- és telefon
díjcsomagok

MOBILTELEFON

Üzleti mobil
díjcsomagok

A fenti szolgáltatáselemek mindegyikéből minimum 1 db új vagy meglévő előfizetés (Dualo Team EU üzleti mobil díjcsomag esetében minimum 5 db új előfizetés) bevonása szükséges a Magenta 1 Business kedvezménycsomagba.

MOBILNET

Az üzleti mobil
díjcsomagokhoz
választható
adatmennyiség

IT MEGOLDÁSOK

Vírusvédelem
Office 365
programcsomagok

Az üzletmenethez szükséges kommunikációs és informatikai szolgáltatásokat tartalmazó Magenta 1 Business cégére és
munkatársaira szabható rugalmas konstrukciót biztosít azért, hogy minden munkatársa számára a munkaköréhez leginkább
illeszkedő szolgáltatásokat és díjcsomagokat választhassa ki széles kínálatunkból.

MILYEN ELŐNYÖKET KÍNÁLUNK?

%

Együtt kedvezőbb havi díjak – bevonhatja akár a már
meglévő díjcsomagjait is

Díjmentes vagy kedvezményes informatikai megoldások

Dedikált ügyfélkiszolgálás az üzleti ügyfélszolgálaton,
a 1435-ös hívószámon

MAGENTA 1 BUSINESS
MINDIG TÖBBET AD VÁLLALKOZÁSÁNAK

