
ЮНИП Електроник ООД
Партньор с повече от години опит



История
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Какво означава нашият опит в ритейл индустрията

ЮНИП са основани през и са се превърнали в един от най големите
дистрибутори на касови апарати и принтери с фискална памет ЮНИП са разработили
комплекти от продукти и услуги за клиенти включващи
▪ ПОС системи
▪ Разплащателни решения
▪ Постоянни услуги за разработване и поддръжка

Ритейл еко
система Ритейл

оперативен
модел

Ритейл екип

С повече от години опит ЮНИП Електроник са натрупали широки познания за ритейл бизнеса в България

Цялостни познания за
ритейл операции в
различни индустрии

Отговор за всякакви нужди
на ръководство и персонал

Опит при създаването на
ефективни оперативни
модели



Нашите услуги
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Нашият модел за предоставяне на услуги предлага на клиентите цялостно решение за ефективна работа

Отдел Продажби и кол център
включващи касови апарати принтери ПОС терминали

Сервизен отдел напълно лицензиран за всички фискални
устройства предлагани на българския пазар включително
поддръжка на място

Доставяне и настройване на хардуерно оборудване

Инсталиране и поддръжка на софтуерни решения

Ключови компоненти Ключови услуги

Цялостно покритие на клиентските
операции процеси и обработване на
данни

Настройване

Множество от хардуерни и софтуерни
продукти и услуги спрямо
клиентските нужди

Разнообразие на продукти

Екип с нужните опит и познания за
всякакви проблеми и изисквания

Умения



ЮНИП помага на клиентите си да реализират
продуктивност
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Нашият цялостен модел за услуги позволява на клиентите да бъдат продуктивни

Дизайн и внедряване

Ние съставяме и внедряваме
процеси и механизми за контрол
спрямо клиентските изисквания

Обучаване на персонал

Фокусът на нашия подход е

ръководството и персонала да

имат нужните познания и

средства за продуктивна работа

Гъвкав модел за услуги

Спрямо клиентски параметри

ние предлагаме гъвкави услуги с

различни модели за абонамент

Консултации

Ние предлагаме консултации на

нашите клиенти за разрешаване

на проблеми и гладка работа

Как помагаме на нашите клиенти

Клиенти в
България

Дистрибутор на най големите
производители в България

Консултации

Обучаване на
персонал

Гъвкав модел за
услуги

Дизайн и внедряване

Обслужвани
български провинции



Клиенти

5

Чрез големия ни опит в клиентското обслужване ние сме изградили дълбока мрежа от производители и партньори в различни индустрии


