Rozwijaj z nami swój biznes
Oferta dla elektro-instalatorów
i ﬁrm teletechnicznych

POZNAJ BRANŻĘ HOTELOWĄ
I ZWIĘKSZ SWOJE PRZYCHODY
Pracujesz w środowisku biurowym? Świetnie! Masz solidne podstawy do rozpoczęcia pracy jako
instalator automatyki hotelowej.
Na co dzień instalujesz kontrolery w biurach i zastanawiasz się czy nie można by za ich
pomocą osiągnąć czegoś więcej? Masz rację i my pokażemy Ci jak to zrobić!
Firma GiP to sprawdzony partner, który pomoże poszerzyć Twoją wiedzę tak, byś mógł zdobywać
klientów w hotelarstwie.
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w branży potraﬁmy wykorzystać dobrze znany
Ci sprzęt stosowany w biurach do o wiele bardziej rozbudowanych zastosowań, jakim jest automatyka hotelowa. Specjalnie stworzony ﬁrmware modyﬁkuje funkcjonalność znanych Ci urządzeń tak,
by sprostały zaawansowanej logice pracy hotelu. Praca z nami gwarantuje Ci zdobycie wysokospecjalistycznej wiedzy jak pracować z naszymi systemami i jak je wykorzystać by dostarczyć swoim
nowym klientom m.in.:

•
•
•
•
•
•
•

sterowanie klimatyzacją i ogrzewaniem
zarządzanie energią/oświetleniem (kieszeń na kartę, panele funkcyjne)
informację on-line o przebywaniu gościa w pokoju
instalację przyzywową w pomieszczeniach dla osób niepełnosprawnych
kontrolę minibaru
wizualizację stanu wszystkich pokoi (temperatura, obecność, stan okien, drzwi, itp.)
elektroniczny panel życzeń gościa, zamiast zawieszek na klamkach

Praca z nami to zwiększenie zysków, rozwój i bezpieczeństwo Twojego biznesu

KORZYŚCI
ZE WSPÓŁPRACY
Z GiP
GiP to stabilny partner zapewniający Ci wsparcie w wielu
aspektach Twojej działalności i współpracy z klientami.

Dodatkowe przychody ze sprzedaży

Wsparcie projektowo-techniczne

współpracując z nami zyskujesz możliwość
sprzedaży systemu automatyki hotelowej oraz
specjalistycznego sprzętu.

skorzystaj z pomocy doświadczonych fachowców już na etapie przystępowania do procedury
zakupowej. Możesz korzystać z naszego wieloletniego doświadczenia w branży hotelarskiej.

Większa liczba klientów
pozyskaj klientów dzięki kompleksowej ofercie.

Stały rozwój oferowanych produktów
nasz autorski system automatyki jest stale
rozwijany i udoskonalany. Jako jedyna ﬁrma na
rynku oferujemy zaawansowane oprogramowanie do hotelowej wersji kontrolerów ROGER
gwarantujące pełne ich wykorzystanie .

Wsparcie sprzedażowe
pełna asysta przy prowadzaniu procesu sprzedażowego.

Wsparcie finansowe
uzyskaj kredytowanie zakupu sprzętu od stabilnego partnera (nie ma potrzeby inwestycji
własnych środków).

Cykliczne szkolenia

Wsparcie prawne

dla partnerów prowadzimy cykliczne szkolenia
z oferowanych produktów.

nasz dział prawny pomaga naszym partnerom
zarówno w kłopotliwych sytuacjach, jak i codziennych procedurach towarzyszących wdrażaniu
systemu.

Rekomendacje przy kolejnych inwestycjach
Gwarancja wdrożenia pozyskanego tematu

CO JESZCZE ZYSKUJESZ WSPÓŁPRACUJĄC Z GiP?
Poza oprogramowaniem do obsługi automatyki hotelowej możesz również dostarczyć swoim
klientom kompletne rozwiązanie do zarządzania hotelem!

Oprogramowanie GiP to także obsługa:
rezerwacji

analiz i rozliczeń

gastronomii

ﬁnansów i księgowości

konferencji i bankietów

rozwiązań mobilnych

obiektów SPA i basenów

I jeszcze więcej:
dostawa sprzętu komputerowego

dostawa systemu KD

serwis posprzedażowy

BADANIA WYKAZAŁY, ŻE POŁĄCZENIE STEROWANIA KLIMATYZACJĄ
I OGRZEWANIEM Z PROGRAMEM DO ZARZĄDZANIA HOTELEM
MOŻE OBNIŻYĆ KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII NAWET O 30%
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