Pozývame Vás na výstavu
DANUBIUS GASTRO
24.1. – 27.1. 2013

LnA ponUka Balíkov

telový a reštauračný systém taký výhodný!
ch balíkov pre vás.
Kto sme:

Asseco Solutions je najväčším producentom podnikových informačných systémov
na slovenskom a českom trhu. Podnikový informačný systém HELIOS z produkcie
Asseco Solutions (bývalý Datalock) pokrýva rôznorodé potreby malých kaviarní
a penziónov, reštaurácií či malých hotelov, ako aj veľkých hotelových rezortov.
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Čo Vám ponúkame:

Špeciálna cenová akcia
pre vás!
Zvýšte svoje tržby a získajte 100% kontrol
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Všetko, čo potrebujete pre správu a riadenie Vášho hotela –
evidencia objednávok, objednaných služieb a balíkov, história
hostí, účtovanie, fakturácia a skladová evidencia. Prognózy
a štatistiky pre lepšie plánovanie!
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asseco Solutions,
a.s., Bárdošova 2, 83

www.helios.eu, www.AssecoSolutions.e
tel: +421 2 206 77 111, fax: +421 2 206 7

Ušetrite náklady, zvýšte zisky, majte viac verných zákazníkov!
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Reštauračný systém HELIOS BlueGastro v plnej funkčnosti s komplexným skladovým hospodárstvom, evidenciou
liehu, dotykovými pokladňami, licenciami PDA a množstvom doplnkových funkcií. (Uvedená cena je bez DPH.)
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Pozrite si video z výstavy Danubius Gastro 2012
a zistíte, ako v praxi funguje náš softvér:

pre
ady
stinu,
pláynaká

ým

01 Bratislava

u
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Kde nás na výstave nájdete: Hala A1/ stánok 204

Výstavný stánok spoločnosti Asseco Solutions nájdete veľmi jednoducho. Prejdete
hlavným vchodom do haly A1, zabočíte hneď doľava a na konci prvej uličky uvidíte
náš „hotel HELIOS“
Tešíme sa na Vašu návštevu

Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2, 831 01 Bratislava
www.helios.eu, www.AssecoSolutions.eu,
www.hotelovesystemy.sk
tel: +421 2 206 77 111, fax: +421 2 206 77 103,
e-mail: info@assecosol.sk, hotel@assecosol.sk

Softvér, ktorý riadi

