systemowy rozwój firmy

Promocja "Maj z enova365!"

„Promocja najlepsza pod słońcem!" – Lipiec 2015

Dla Nowych Klientów enova365 (sekcja A - przejście z DOS)
rezygnujących z dotychczasowego oprogramowania do zarządzania w technologii DOS.

do 35% rabatu na przejście z DOS

Lipiec 2015
Dla Nowych Użytkowników oprogramowania enova365
przechodzących ze starego oprogramowania ERP dla
DOS

Powyżej 10 tys. zł netto
detalicznie

Do 10 tys. zł netto
detalicznie

Przejście na enova365 wersja multi Złota i Srebrna

35%

30%

Przejście na enova365 wersja standard Złota i Srebrna

Prosimy o kontakt z Partnerem Soneta

systemowy rozwój firmy

systemowy rozwój firmy

„Promocja najlepsza pod słońcem!" – Lipiec 2015
Dla Nowych Klientów (sekcja B – przejście z Windows)
rezygnujących z dotychczasowego oprogramowania do zarządzania w technologii Windows.

do 30% rabatu na przejście z Windows

Dla Nowych Użytkowników enova365 przechodzących z oprogramowania do zarządzania i księgowości dla
Windows przechodzących na enova365 wersja Złota i Srebrna w następujących grupach modułów:
GRUPA I
Księga Handlowa
Księga Podatkowa
Księga Inwentarzowa

GRUPA II
Kadry Płace

GRUPA III
Handel
Produkcja

GRUPA IV
CRM
Projekty
Workflow
DMS

Minimalna wartość zakupu to 4 tysiące zł netto w kwotach detalicznych.
Dwie Grupy produktowe

do 22%

Trzy Grupy produktowe

do 25%

Cztery Grupy produktowe

do 30%

systemowy rozwój firmy

„Promocja najlepsza po słońcem!" – Lipiec 2015
Dla Nowych Klientów (sekcja C – Wersja Platynowa Wielofirmowa)
kupujących wersję do 5 podmiotów gospodarczych

Dla Nowych Użytkowników enova365 wersja Wielofirmowa Platynowa
enova365 wersja Wielofirmowa Platynowa
(do 5 podmiotów gospodarczych)
Minimalna wartość zakupu to 10 tys zł netto w kwotach detalicznych

20%
rabatu

Dla Obecnych Użytkowników enova365 (sekcja D - premia na rozbudowę enova365)
Specjalna Promocja dla Obecnych Użytkowników na nowe moduły z dodatkową premią za wieloletnią pracę na
enova365

Dla Obecnych Użytkowników, którzy zakupili enova365 do 30. VI. 2015
włącznie i mają oprogramowanie na gwarancji
Zakup Nowych – nie posiadanych do tej pory modułów - dotyczy również
Pulpitów oraz Dodatków

Lipiec 2015

15% + dodatkowy rabat w
wysokości liczby pełnych lat
użytkowania enova365

Przykład. Użytkownik zakupił pierwsze stanowisko enova365 w kwietniu 2007 roku. Nie posiadał do tej pory Handlu.
Obecnie chce zakupić 2 stanowiska Handel Złoty. Kupując w lipcu 2015 Klient otrzyma 15% + 8% = 23% rabatu na
obydwa stanowiska modułu Handel Złoty.

Warunkiem przystąpienia do Promocji jest
dokonanie zakupu według powyższych
reguł.

Aby skorzystać z Pomocji należy zaznaczyć w zamówieniu
„Promocja najlepsza pod słońcem” – Lipiec 2015
Sekcja A, B, C i D nie mogą łączyć się ze sobą.
Wszystkie sekcje łączą się z „Promocją za baner.”
Promocja nie dotyczy wynajmu ASP oraz usługi SaaS.

