Online Visitkort
Gør det nemt at bestille visitkort...

u

Vi tilbyder en løsning, der gør det meget nemmere...

For at gøre bestilling og produktion af visitkort nemt og overskueligt, har vi udviklet et program, hvor man over
internettet eller intranettet, håndterer denne proces. Online visitkort skabes på baggrund af et grafisk program,
der opfylder alle ønsker om det grafiske udseende. Alle skrifttyper kan anvendes og logoer og billeder skiftes
dynamisk – kun fantasien sætter grænser.

Nemt og sikkert – hurtig levering
Det er nemt at rette et telefonnummer eller e-mailadresse – så alle i virksomheden med det samme er
opdateret. Den enkelte medarbejder kan også nemt
rette sin mobiltelefon eller adresse. Programmet kan
importere en eksisterende medarbejder-database, så
det er nemt at komme i gang. Ingen korrekturfase for
sinker leveringen og et færdigt billede af visitkortet kan

kontrolleres inden bestilling. En ordrebekræftelse genereres automatisk og sendes til en relevant e-mail-adresse.
Når ordren er gennemført, modtages bestillingen hos
Kailow Graphic, hvor visitkortene trykkes, pakkes i
æsker og leveres inden for 2-3 arbejdsdage.
Hold styr på bestillingene
Du kan til enhver tid se, hvornår og hvor mange
visitkortbestillinger, der er gennemført. Udgifterne til
visitkort nedsættes mærkbart og opstartsudgiften er
dækket ind i løbet af ganske kort tid.
Kontakt din konsulent hos Kailow Graphic og få et
uforpligtende tilbud på dette unikke system, som gør
Jeres arbejde og omkostninger ved produktion af visitkort til en positiv oplevelse. Se også vores Factsheet
der omhandler Direct Mail og variabel data-håndtering.

Bestilling af visitkort på
Internettet er nemt og sikkert.
Du ser med det samme
resultatet af dine indtastninger.
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Trykt på Kodak Nexpress 3000. 200 g silk med mat beskyttelseslak.

Vi har i øjeblikket flere hundrede firmaer og organisationer der bruger Online Visitkort. Det er tusindvis af
brugere. Alle disse løsninger er forskellige. Designet
til netop det behov, de forskellige virksomheder og
organisationer har brug for. Det kan være den enkelte
medarbejder der bestiller – eller måske en centralt
placeret person, der varetager denne funktion.

