ASSP BG - " ASD SMART SECURITY PARTNERS BULGARIA "
Нашите партньори са фирми и физически лица предлагащи услуги като: производство по
поръчка, консултации – по телефон или на място, доставка , монтаж, сервиз , техническа
поддръжка за продукти внос от АККОН СД България . Те са представени на регионален
принцип с информация за специализация и ниво на компетентност.
Услугите които предлагат партньорите ни са структурирани таблично и ще ги откриете във
файла с подробна информация към всеки партньор. Ключовите думи с номер са думите за
търсене на услуга , а без номер обхвата на ключовата дума с номер . В колона продажба ще
откриете , се поддържат продукти от партньора на склад , доставка по заявка, или предоставя
карти за отстъпка за директни онлайн поръчки, В останалите колони ще откриете информация за
нивото на компетентност на партньора по категориите. Цените на продуктите на дребно са равни
или с отстъпка при нашите партньори. Цените на услугите може да намерите във файла ако е
подадена такава информация.
№ Услуга

Ключови думи за търсене
Категории

1 Заключващи системи
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Брави , патрони,катинари, резета
Брави GERDA
Сейфове
Ключарски услуги
RFID чипове, карти
Електронни и смарт брави ASD
Електро брави
Ел насрещници, болтове, магнити
Умен дом -Сигурност ASD
Видеокамери ,охранители датчици
видедомофони, смарт релета
Домофони - електроуслуги
Стройтелен обков -аксесоари
автомати за врати ,панти,дръжки
аксесоари за плъзгащи врати
Метални услуги
Производител изделия от метал
Блиндирани и метални врати
Метални конструкции, шкафове
Дограма от метал пощенски кутии
Шкафове с електронни брави
Сейфове и каси
Производител мебелни изделия
Шкафове с електронни брави
Производител на AL/PVC дограма
Врати за входни пространства
Врати за офиси
Врати за хотели
Производител на врати от дърво

Продажба
Вид

Консултация
Ниво

Монтаж
Ниво

Сервиз
Ниво
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15
16

Входни врати
Врати за хотели
Врати за офиси и обществени
сгради
IP мрежи
Инсталация на софтуер - APP

Продажби:
Поддържа на склад- код : На склад
По предварителна заявка – код: По заявка
Търговски агент на : https://eshop.asdbg.com/ с карти за отстъпка за клиента -- код : Отстъпка
Нива на компетентност:
Базово ниво (обучава се) – L0
Стандартно ниво - L1
Експертно ниво- L2

