Představte si, jaké podmínky se dají dojednat, když místo jedné firmy s dodavatelem jedná skupina deseti
tisíc firem! S programem Expert můžete být součástí takto silné Nákupní aliance, která vám umožní ušetřit
desítky tisíc korun ročně a získat nové zakázky.

Provozní náklady udržíte jednoduše pod kontrolou:
-

Ceny i dodací podmínky jako pro největší firmy.
Žádné závazky k minimálním odběrům.
Žádné smlouvy na dva roky ani jiná časová omezení.
Vždy nejvýhodnější podmínky na trhu.
Výhody můžete využít v mnoha oblastech – od levného tankování po
nákup ochranných pomůcek.

K dispozici dostanete i řadu nástrojů na získávání nových zakázek:
-

Profesionální firemní profil v rámci Centrálního registru firem
Rozšířenou prezentaci vaší firmy na mapách Google.
Možnost zveřejňovat reklamu na vlastní zboží a služby.
Možnost snadno a rychle vytvářet vaše slevové kupony a používat je k podpoře vlastního podnikání.
Ověřené poptávky a veřejné zakázky malého rozsahu na míru vašemu podnikání.

Tyto trvalé výhody můžete začít využívat ještě dnes! Kontaktujte nás na
bezplatné lince:

800 900 501.

O nás:
-

AXIGON.CZ je podnikatelský portál, který malým a středním podnikatelům pomáhá výrazně snížit
provozní náklady a získat nové zakázky.
V současnosti máme kolem deseti tisíc členů sdružených do silné Nákupní aliance.
O klienty AXIGONU se stará tým 30 profesionálních poradců pro firemní klientelu.
Našimi partnery a spolupracujícími firmami jsou například: ACTIVA, Agip, Canis, DPD, Generali,
Raiffeisenbank, Shell, Vodafone,…
Jsme členem stejné finanční skupiny jako Karlovarská Korunní nebo Dermacol.

Výhodný balíček služeb EXPERT – všechny výhody pod jednou střechou!
Levnější provoz firemních vozidel – AXIcar





Pohonné hmoty se slevou 1 Kč / litr
Sleva až 10% na mytí vozidel a provozní kapaliny
Výhodné povinné ručení a havarijní pojištění
Ověřování původu a historie vozidel

Levnější provoz kanceláře nebo provozovny – AXIoffice





Průměrná 33% sleva na kancelářské potřeby, úklidové a drogistické zboží.
Výrazně levnější elektřina a plyn bez závazku
VIP podmínky nákupu informačních technologií
Sleva na mobilní volání až 45 %

Levnější nákupy zboží a služeb – AXIsmart





Rok vedení podnikatelského konta u Raiffeisenbank zcela zdarma
Profesionální prezentace vaší firmy za bezkonkurenční cenu
Přeprava až 50kg balíků za cenu do 120 Kč
Průměrná 20% sleva na ochranné pomůcky

Nové zakázky pro vaši firmu – AXImarket






VIP profil v Centrálním registru firem
Poptávky a veřejné zakázky malého rozsahu
Ověřování exekuce a insolvence
Vlastní akční nabídky
Slevové kupóny

Centrální registr firem




Firemní logo, popis až 500 znaků, provozní doba
Odkazy na sociální sítě
Reference

A to není zdaleka vše! Kontaktujte svého poradce a využívejte výhody AXIGONU naplno.

