Zakaj izbrati nas

Ali iščete pravo rešitev za zadovoljstvo Vas in vaših gostov ?
Vemo, da ste lahko zadovoljen hotelir le, če so zadovoljni tudi vaši gostje in se zato radi
vračajo. Verjamemo, da imate profesionalen odnos do vaših strank in odlično postrežbo.
Vendar, ali ste pomislili, da je zadovoljstvo gosta velikokrat odvisno tudi od tehnološke
dovršenosti in funkcionalnosti naprav, ki so nameščene v hotelskih sobah? Zato Vam ponujamo
in implementiramo najsodobnejše tehnološke rešitve hotelskih TV sistemov. Vedno uporabljamo
le kvalitetne materiale, ki minimizirajo dolgoročne stroške vzdrževanja. Tako je posredno
zmanjšano tudi samo število servisnih posegov, ki lahko postanejo moteči za Vaše goste, če se
le-to dogaja prepogosto. Projekte razvijamo, na podlagi razgovora z investitorjem oz. vodjo
hotela glede planirane strukture gostov in njihovih potreb, od same idejne zasnove, pa vse do
končne izvedbe. Zaključimo tudi vse kozmetične detajle, ne le glavnino posla kot nekatera
podjetja, ki jim je cilj posel čimprej zaključiti s čim manjšimi stroški. Ponujamo lastne antenske
sisteme, interaktivne TV rešitve, hotelske TV sprejemnike Philips in LG, reklamne sisteme z
velikimi TV aparati in izgradnjo samih kabelskih ter IP omrežij. Prepričani smo, da je hotelski
gost s televizijo v sobi najbolj zadovoljen, če ima TV aparat dovolj velik nabor TV kanalov, ki
ustrezajo njegovi nacionalnosti saj se le tako počuti domače in udobno. Priklop na lokalnega TV
operaterja je v večini primerov primeren le za hotele z večinskim deležem domačih gostov!
Poleg tega pa mora TV aparat nuditi kvalitetno sliko, biti hiter ter enostaven za uporabo ter z
čim manj operativnimi napakami, kot je npr. potreba po dnevnem resetiranju in podobno.
Povrhu vsega pa je tukaj še ekonomski izračun, saj so naše rešitve z lastnim digitalnim
antenskim sistemom za srednje velike in večje hotele dolgoročno bistveno cenejše, kot pa
plačevanje mesečne naročnine TV operaterju.

V kolikor ste večji hotel visoke kategorije pa seveda potrebujete tudi enostaven in zanesljiv
interaktivni sistem z opcijsko možnostjo plačljivih filmov, kar tudi najdete v naši ponudbi. Gost
uporablja samo en daljinec za TV in interaktivne storitve. Sam sistem pa omogoča maksimalno
prilagodljivost izgleda in funkcionalnost interaktivnega menija.
Verjamemo v svoje dolgoletne izkušnje na področju, ki ga obvladamo!
Nismo instant podjetje, ki bi s svojo veliko idejo naredilo hiter prodor na trgu ter na žalost s
skritim in nepričakovanim povratnim odzivom s trga tudi prehitro ugasnilo. Smo podjetje z
zdravo rastjo, ki je pred leti začelo z manjšimi projekti, se razvijalo in se še vedno izpopolnjuje in
raste v svojem znanju. Projekti, ki jih peljemo so vedno večji, mi pa vedno bolj profesionalni in
zanesljivejši. Dokaz za to je enostavno naš spisek referenc, kjer lahko vidite, da se za nas
odločajo vedno večji hoteli in seveda so med njimi tudi najboljši! Naše znanje in kvaliteto
izvedbe nadgrajujemo tudi z izbiro profesionalnih orodij in merilnih instrumentov, ki jih
uporabljamo pri svojem delu.
Smo predani svojemu poslu!
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Prisluhnemo in svetujemo svojim strankam. Naše zadovoljstvo je Vaše zadovoljstvo, saj vemo,
da lahko le tako gremo naprej in zdravo rastemo kot podjetje. Zdravo poslovanje zagotavlja
pozitiven odnos s strankami in ne brezglavo minimiziranje vstopnih stroškov, brez razmisleka
kaj lahko to za seboj dolgoročno povleče. Zato ponujamo le kvaliteto in znamo tudi utemeljiti
zakaj!
Med potekom instalacije in med vzdrževanjem sistema ne motimo obratovanja hotela!
Ker imamo veliko izkušenj pri izgradnji in rednem vzdrževanju celovitega TV sistema v
nastanitvenih objektih, kot so hoteli, večstanovanjski objekti in bolnišnice, dajemo velik
poudarek dejstvu, da pri izvajanju del na zasedenem objektu ne motimo gostov in stanovalcev.
Prav tako smo čim manj moteči pri kasnejšem odpravljanju morebitnih napak v sistemu.
Interaktivni TV sistemi, ki jih nudimo, omogočajo skoraj popolni daljinski nadzor preko interneta.
Lahko vam preprogramiramo samo TV centralo in TV sprejemnike, brez našega fizičnega
prihoda na objekt in vstopanja v sobe ter motenja hotelskih gostov. Na ta način gost na TV
aparatu ne bo našel lukenj v programski shemi, z napisom »Ni signala«.

Se priporočamo,
AVSN d.o.o.
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