TISZTELT CÍM!

Örömmel értesítjük a Leica Geosystems legújabb központi kampányáról, a
„Közszféra Programról”, melynek mottója „a piaci versenyképesség eléréséért a piaci
feltételeknél kedvezőbben”. Ahogy azt már számos korábbi és futó programunk bizonyítja
– mint pl. EDU Oktatási Program –, a Leica Geosystems számára fontos, hogy ne csupán a
versenyszféra „elit” résztvevői tudják kihasználni a Leica rendszerek által nyújtott kimagasló
termelékenységet, hanem a szakma azon szereplői is, akiknek bevételi forrásai – és így
beruházási keretei, szabályai – nem feltétlenül az elvégzett munkától függnek elsősorban.
A Leica Geosystems központi „Közszféra Program”
második célcsoportja Magyarországon a Kormányhivatalok, a 20132014-es „Vízügyi Programot” követően. Büszkén mondhatjuk el,
hogy a Vízügyi Igazgatóságokat a 2014-es évben 19 db felső
kategóriás Leica Viva GNSS rendszerrel (jobb oldali kép), 21db
speciális térinformatikai GNSS Tablet számítógéppel, továbbá 2db
automata mérőállomással, és számos irodai szoftver licensszel
láthattunk el, biztosítva hosszú távra a megfelelő szolgáltatási,
terméktámogatási és szervizhátteret.
Jelen programunkban elsősorban a Kormányhivatalok
Földhivatalait
célozzuk
meg,
azonban
szólunk
a
Kormányhivatalok további igazgatási szerveihez is, mint Erdészeti
Igazgatóságok, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalok, illetve
minden olyan szervhez ahol a méréstechnika alkalmazása
elengedhetetlen a napi munkához, hiszen a Leica Geosystems széles
portfóliójával minden igényt ki tud elégíteni!
Bizonyítva komoly és eltökélt szándékunkat, minden Kormányhivatalnak
felkínálunk egy Leica Viva GS08plus GNSS rovert minimum 2 hetes időtartamra
díjmentesen tesztelés céljából.
Tekintettel az utóbbi évek tendenciáira és a Földhivatalokat érintő munka jellegére,
elsősorban a GNSS RTK (valós idejű) rover kínálatunkból készülünk igényre szabott
csomagokkal szolgálni, azonban a mérőállomások alkalmazása is elengedhetetlen, így – akár
korábbi típusok beszámításával is – remek lehetőség nyílik a hosszú távú biztos megoldás
biztosítására.
Összefoglalva az alábbiakat nyújtjuk Önöknek:

 piaci versenyképesség biztosítása piaci feltételeknél kedvezőbben
 a beruházás hosszú távú értéktartása
 a magas műszaki és minőségi színvonal révén kimagasló rendelkezésre állás
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 a mérési adatok minőségének maximalizálása a hatósági jogkör megfelelő
támogatásáért
 igényre szabott rendszerek és rendszerszemlélet azok minden előnyével
 kiemelt szolgáltatási, terméktámogatási háttér közvetlenül a gyártó regionális
képviseletétől
 magyarországi márkaszerviz
 egységes, központosított beszerzésre lehetőség
 díjmentesen minden Kormányhivatalnak felajánlunk egy Leica Viva GS08plus
GNSS rovert 2 hét időtartamra
Ahhoz, hogy a részleteket, a kínált csomagokat, a lehetőségeket és az
előnyöket megismerhessék két lehetőséget is kínálunk:


szervezünk egy fél napos budapesti rendezvényt, melyre meghívjuk Önöket



személyesen meglátogatjuk Önöket egy megbeszélt időpontban

Kérjük, hogy ide kattintva töltse ki a visszajelző űrlapot, mely csupán 2 percet vesz
igénybe! Segítségét előre is köszönjük!

Bízunk benne, hogy értékelik igyekezetünket és (a továbbiakban is) elégedett
partnereink lesznek a jövőben.

Bármilyen kérdés esetén kérem keressenek a +36 30 685 2478-as telefonszámon vagy az
attila.varadi@leica-geosystems.com email címen!

Tisztelettel,
………………………
Váradi Attila
operatív vezető
Leica Geosystems Hungary Kft.

Budapest, 2014. december 11.

A Leica Geosystems magyarországi csapata
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