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Już od 1996 r. zdobywamy zaufanie Klientów. Wierzymy, że to Ich zadowolenie jest głównym czynnikiem
składającym się na sukces firmy. Naszym kapitałem jest wiedza, doświadczenie, ludzie oraz szeroki zakres
proponowanych rozwiązań potwierdzony licznymi wdrożeniami i referencjami. Dzięki nawiązywaniu
długotrwałych, opartych na partnerstwie relacji z Klientami - możemy nie tylko zaspokajać Ich bieżące
potrzeby, ale również dbać o ciągły rozwój. Życzliwa obsługa, indywidualne i elastyczne warunki cenowe
oraz dostosowane do możliwości formy płatności - są to cechy, które wyróżniają nas od konkurencji. O
sukcesie Firmy i jakości oferowanych przez nią usług najlepiej świadczą Klienci. Kilkanaście lat
doświadczenia na rynku, profesjonalizm oraz mnogość zakończonych wdrożeń przekładają się na satysfakcję
oraz zaufanie ogromnej rzeszy Klientów. Zaufali nam m.in.: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Da
Grasso, Rossmann, Infosys, Muzeum Sztuki, Jaś i Małgosia, Ogród Botaniczny, Ogród Zoologczny,
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, Port Lotniczy Lublinek, itd. W naszej ofercie znajdują się m.in.: kasy i
drukarki fiskalne, wagi sklepowe i magazynowe, metkownice, numeratory, aplikatory etykiet, kolektory
danych, testery banknotów, czytniki kodów kreskowych, akceptacja kart płatniczych, projektory
multimedialne, ekrany projekcyjne, tablice interaktywne, wizualizery, multimedialne pracownie, nagłośnienie
estradowe i domowe, oprogramowanie dla sklepów, hurtowni, gastronomii i hoteli, systemy monitoringu cctv.
Novitus Posnet Sharp Emar Elcom Elo Epson Hitachi Sanyo S4H Adith Softech. Systemy audiowizualne:
projektory multimedialne NEC, EPSON, HITACHI, - tablice interaktywne, ekrany przenośne, elektryczne i
ramowe, systemy do testów i głosowań, tablety.
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