Oferta usług informatycznych | Zamów 24h! - 504 094
420

"Nikt nie boi się robić tego, co robi dobrze"
:)
Ofertę kierujemy do klientów biznesowych i indywidualnych oraz seniorów.
Dla firm nasza działalność prowadzona jest na zasadach outsorcingu IT.
Natomiast dla klientów indywidualnych na zasadzie mobilnego serwisu komputerowego Szybkie Pogotowie Komputerowe.
Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług doradczych, informatycznych oraz
serwisowych w których zawsze:
●

●

●
●
●
●

Doradzamy najkorzystniejsze rozwiązania informatyczne - IT dla indywidualnych potrzeb
naszych klientów,
Administrujemy i utrzymujemy w sprawności sieci i systemy informatyczne IT na
zasadach ustalonych z naszym klientem.
Naprawiamy komputery, laptopy, monitory i systemy operacyjne,
Zabezpieczamy przed wirusami oraz przed włamaniami - nieautoryzowanym dostępem,
Zabezpieczamy przed utratą danych,
Szkolimy jak bezpiecznie, łatwo i szybko pracować na komputerze.

Ponadto Oferujemy:
●

●
●
●

●
●
●

Partnerstwo - stałą współpracę i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów
informatycznych oraz aktywność w sytuacjach kryzysowych,
Nowoczesne Rozwiązania Informatyczne - skuteczne i sprawdzone,
Profesjonalne rozwiązania - ciągłe aktualizacje,
Wieloletnie doświadczenie - sprawność w realizacji indywidualnych potrzeb naszych
klientów,
Życzliwe relacje międzyludzkie oraz wsparcie telefoniczne dla stałych klientów,
Dojazd do klienta na terenie Krakowa - Gratis,
Szybkość działania.
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Prosimy zapoznać się ze szczegółami naszej oferty:
●
●
●

Rozwiązania IT dla Firm
Pogotowie komputerowe, Naprawa komputerów - Cennik
Pomoc szkoleniowa dla seniora

Jeśli wśród prezentowanych ofert nie ma zagadnienie, którym są Państwo zainteresowani
prosimy o kontakt telefoniczny +48 12 654 31 13 lub e-mail biuro@herion.com.pl .
Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że na każde wysłane do nas zapytanie odpowiemy do
24h. Skontaktujemy się drogą e-mailową lub telefoniczną na pozostawiony przez Państwa nr
telefoniczny.
HERION - Twój IT Partner
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