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Tu mai speri ca afacerea ta va mai creste in 2020? 

 

  

Aceasta pandemie va schimba radical mediul de business din toata lumea, iar afacerea ta este si 
ea in pericol, asa ca va trebui sa ai în vedere următoarele premise de supraviețuire in saptamanile 
care urmează: 

 

• Recomandarea autorităților de distanțare socială, inchiderea centrelor comerciale, 
a sectorului HoReCa va duce la o migrare masiva a companiilor in E-Commerce 
precum si la o creștere accelerată a angajatilor disponibilizati.  
• Munca de acasa precum si mutarea intalnirilor cu clienții in 
online aduce schimbări majore in planurile de afaceri din majoritatea companiilor din 
Romania.  
• Reducerea timpilor de deservire a clienților la maxim 15 
minute sau/si 100% interacțiunea online vor deveni prioritatea nr. 1.  

  

  

Viitorul apartine celor curajosi si pregatiti. 

  

De ce curajosi? 
Ca sa iti salvezi business-ul trebuie sa te digitalizezi ACUM! 

 

In ce sens pregatiti? 
Noi te sustinem cu 6 solutii IMEDIATE! 

  

1. AIDA CRM 
   

AIDA este o platforma de automatizare al sarcinilor repetitive si stimularea factorilor pro 
business in cadrul companiilor globale cu care deja lucram si chiar mai mult al companiilor romanesti.  
  

Optimizarea costurilor: SALVEAZA 25% din TIMPUL unui 
angajat 

  

Generarea și gestionarea automată a contractelor, facturilor, stocului, etc.  
  
Managementul resurselor umane și al orelor de lucru.   

  
• Solutia ideala pentru a va eficientiza afacerea si a va coordona angajații de la distanta.  
• Solutie 100% personalizată pentru nevoile Dvs.  
• AIDA CRM este o solutie ideala pentru:  
•  Cresterea productivitatii  
•  Livrarile la domiciliu, ex: medicamente, cumparaturi, mancare, etc.  
•  Orice IMM interesat de cresterea eficientei, automatizarea proceselor de business si 
coordonarea echipei la distanta.  

http://www.holisun.com/
mailto:tudor.faragau@holisun.com
https://holisun.com/ro/expertiza/web-development
http://aidacrm.com/
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VEZI MAI MULTE AICI:  
   

1. AIDA Med (pentru medici)  
2. AIDA Archi (pentru arhitecti si birouri de proiectare)  
3. AIDA Law (pentru avocați si societăți de avocatură)    
4. AIDA FM (pentru companii de facility management)    
5. AIDA Consulting (pentru companii de consultanta)  
6. AIDA Telecom (pentru firme de telecomunicatii)  
 

 

2. Augumented Reality Assistance  
  

 
 

Ochelari Inteligenti pentru mentenanta si asistență la distanță.                                                                                    
 

Scapati de costurile de deplasare al angajatului la sediul firmei prin asistența la 
distanță.                                                                                                                                      
  
 

3. E-Commerce, platforme integrate de vanzari online.   
  

Mutati-va vanzarile in online cu solutiile E-Commerce dedicate Holisun!  
 
  

4. Platforma de E-Learning si video conferinta  
  

Una din cele mai avansate platforme de E-Learning si video conferinte din Romania, 
cu optiuni avansate de Cursuri Virtuale!  

 

  

5. Google AdWords  
  

Afla cele mai bune solutii de promovare online de la partenerul nostru Valdar Business 
Consult. 
 

Alfa mai multe informatii despre cum te poate ajuta Valdar prin-un simplu CLICK 
AICI!   
 

Suntem convinși că împreună, ca o mare familie, vom reuși să trecem peste toate aceste greutăți. 

http://www.holisun.com/
mailto:tudor.faragau@holisun.com
http://aidacrm.com/domenii/aida-med
http://aidacrm.com/domenii/aida-archi
http://aidacrm.com/domenii/aida-law
http://aidacrm.com/domenii/aida-facility-management
http://aidacrm.com/domenii/aida-consulting
http://aidacrm.com/domenii/aida-telecom
https://holisun.com/ro/produse/ar-assistance
https://holisun.com/ro/expertiza/web-development
https://holisun.com/ro/expertiza/web-development
https://holisun.com/ro/produse/platforma-de-e-learning
https://valdar.ro/
https://valdar.ro/
https://valdar.ro/
https://valdar.ro/
https://1drv.ms/b/s!AgLx4YWk9Zvpk3g-ea60-hvQ3Hck
https://1drv.ms/b/s!AgLx4YWk9Zvpk3g-ea60-hvQ3Hck

