
 

 

 

Poletna akcija TIV Parcel 

V poletnih mesecih, juniju, juliju in avgustu smo pripravili akcijo za vse tiste, ki bi želeli s svojo »Parcelo« 

sodelovati na skupnem panelu tiskanih vezij. Prepričani smo, da je naša ponudba za možnost izdelave 

tiskanih vezij zelo ugodna, vendar dvomimo, da nas poznajo vsi, ki bi želeli izdelati ploščice tiskanega 

vezja, ki so ga narisali sami. 

Za risanje shem in ploščice TIV je na voljo kar nekaj profesionalnih programov (Target 3001, Eagle), ki že 

v predstavitveni različici omogočajo projekte z nekim omejenim številom priključkov (Target 3001 do 

250!), treba je imeti le dobro zamisel in vložiti nekaj truda in časa, pa bo neka napravica dobila točno 

takšno obliko, velikost in funkcionalnost, kot jih želimo. 

Akcija je zamišljena kar se da preprosto: želimo, da obstoječi uporabniki »parcel« to storitev priporočite 

tistim, ki se prav tako ukvarjajo z elektroniko, a te možnosti še niso izkoristili. Vsakemu novemu 

naročniku parcele bomo pri prvem naročilu »Parcele« v teh poletnih mesecih priznali 10% popust. 

Vendar to še ni vse! Ob naročilu ga bomo vprašali, kje je izvedel za nas oziroma kdo mu je priporočal to 

storitev. Če gre za našo stranko, ki je doslej pri nas prek »Parcele« naročila vsaj eno tiskano vezje, ji 

bomo pri prvem naslednjem naročilu »Parcele« prav tako odobrili 10% popust na celotno naročilo, 

torej za vse naročene ploščice. 

Se vam zdi to pošteno? Prepričani smo, da »Dober glas seže v deveto vas…« in da imajo najbolj 

verodostojno mnenje o tej naši storitvi naše stranke, ki jo že uporabljajo in so z njo zadovoljne, zato je 

tudi prav, da jih nagradimo. Želimo, da bi čim več potencialnih uporabnikov te storitve izvedelo za naše 

podjetje, za spletno stran, na kateri lahko najdejo prav vse informacije, o možnosti izdelave TIV na 

skupnem panelu, ki velja za najcenejšo pri manjšem številu naročenih tiskanih vezij v Sloveniji. Naj 

omenimo tudi to, da bi večje število uporabnikov hkrati pomenilo tudi krajše roke izdelave oziroma 

pogostejše pošiljanje panelov v izdelavo, kar bi bila še dodatna ugodnost, ki bi jo prinesla ta akcija!  

Za tiste ki priporočijo 
Če boste v teh mesecih od nas prejeli elektronsko pošto, v kateri vas obveščamo o popustu pri naročilu 

Parcele, jo shranite in nam jo pošljite skupaj z naslednjim naročilom. Med drugim vas bomo s tem 

elektronskim sporočilom obvestili tudi o tem, kdo vas je navedel kot vir informacije, oziroma kdo vam je 

omogočil popust, ki bo sicer veljal tri mesece. Če vas na primer o njem obvestimo 30. avgusta, ga lahko 

izkoristite do 30. novembra. 

Želimo vam veliko uspeha pri ustvarjanju novih projektov! 

Ekipa podjetja AX elektronika 

 

 


