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Предлага ли Арбикас по-добри условия за дилъри
и как можете да станете дилър?

Да, АРБИКАС предлага по-добри условия за своите
коректни и лоялни партньори.

Всички партньори на АРБИКАС могат да разчитат на коректност, качествено
обслужване и адаптивни /подлежащи на предоговаряне / цени. Всеки лоялен
партньор може да се разчита на по-добри цени при редовни поръчки и според
конкретните количества. Всяка цена може да бъде коментирана. При липса на оборот в
продължение на 6 или повече месеца, отстъпките се предоговарят.
На сайта на фирма АРБИКАС са споменати крайни клиентски цени, в лева с
ДДС. След договаряне на Вашите партньорски условия и след като Ви бъде създаден
потребителски профил за работа с нашия сайт, след log-ване с него, ще имате достъп
до Вашите цени, с включени към Вас отстъпки.
За договаряне на конкретни условия в търговския ни отдел можете да се
обърнете към нашите търговци на едро:
–
Десислава Пенчева, телефон 02 971 21 61, втр.23, мобилен: 0896 800 818;
e-mail: arbikas.sales1@arbikas.com, skype:dess1_ ;
–
Валя Маринска, телефон 02 971 21 61, втр.28, мобилен: 0896 800 622; email: arbikas.sales2@arbikas.com, skype:valia.arbikas ;
–
Севда Борисова, телефон 02 971 21 61, втр.13, мобилен: 0892 29 09 39; email: arbikas.sales3@arbikas.com, skype:arbikas.sales3
За общи запитвания можете да се обърнете към нашия централен офис на тел.
02/870-16-08, 873-11-79, 971-21-61, по e-mail info@arbikas.com, pricing@arbikas.com ,
по skype (скайп: arbikas).
Ние, екипът на АРБИКАС ценим дългосрочните перспективи за коректни бизнес
отношения с всеки един наш партньор. Ще се радваме да работим заедно ! А ако вече
сте наш Клиент, ще се радваме да разширим партньорството ни !
Благодарим Ви за Вашата работа.
Избирайки съвместна работа с екипа на АРБИКАС Вие избирате
професионално отношение, акуратност, оптимални срокове за реакция,
мнението на нашите опитни сервизни инженери и разумни цени.

