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WEBÁRUHÁZ

     
     egyedi fejlesztésű webáruház
     szűkített kínálat kezelése  
     egyedi szerződött árak, kedvezmények megjelenítése
     költséghelyi költségkeretek kezelése
     különböző jogosultsági szintek kezelése
     listázó funkciók
     igény esetén ingyenes oktatás és IT konzultáció

WWW.AZIRODASZER.HU

SZOLGÁLTATÁSOK

EGYEDÜLÁLLÓ VÁLASZTÉK
a több mint 20 000 árucikk olyan minőségi termékekből álló 
választékot biztosít, amelyben hiánytalanul megtalálható minden, 
ami egy vállalat vagy intézmény mindennapos működéséhez 
szükséges lehet.

TELJES KÖRŰ IRODAELLÁTÁS 
a hagyományos termékcsoportokon túlmenően irodabútorok, 
irodatechnikai és IT kellékek és eszközök, de akár élelmiszerek, 
épületüzemeltetési, konyhai, és higiéniai termékek találhatóak 
meg kínálatunkban.

TELJES KÖRŰ ÜZEMELTETÉS
ránk bízhatja irodai berendezéseinek karbantartását, teljes körű 
üzemeltetését is

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
a megrendelések teljesítésére országosan 24-72 órán belül kerül 
sor. A kényelem jegyében mód van akár az „íróasztalra” szállításra 
is, ahol ügyfeleink munkatársai a megrendelt árut közvetlenül a 
saját asztalukhoz kapják.

EGYEDI IGÉNYEK
hozzáértő tanácsadással segítjük, és rövid határidővel kivitelezzük 
egyedi arculati termékek (kiadványok, bélyegzők, borítékok), 
céges ajándékok gyártását

SZEMÉLYES TANÁCSADÁS
értékesítő munkatársaink akár személyesen is, dedikált ügyfél-
szolgálati munkatársaink pedig telefonon állnak ügyfeleink 
rendelkezésére, hogy biztosítsák a kényelmes és hatékony mun-
kavégzést

HÍRLEVÉL
partnereinket folyamatosan tájékoztatjuk az új termékekről és 
megoldásokról, valamint az aktuális akciókról 

AZECO kompatibilis kellékanyagok
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Telefon: +36 1 999 6346
  +36 1 999 6347

+36 1 999 6348
Fax: + 36 1 700 1552

E-mail: kereskedelem@apo�ce.hu
Nyitva tartás:  H-P  8 – 17h

www.azirodaszer.hu

AP-OFFICE 
Kereskedelmi és Tanácsadó Kft
1056 Budapest, Só u. 2.
1225 Budapest, Bányalég u. 60/B
2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B



KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

A felelős gondolkodás és a napi tevékenység összhangba hozható.

TUDATOS VÁLASZTÁS
      az AP-OFFICE több ezer zöld terméket, és környezetbarát minő-
sítésű terméket kínál partnereinek

ELEKTRONIKUS ADMINISZTRÁCIÓ
     ERP rendszerünkben az első mozzanattól az utolsóig papírmen-
tesen, elektronikusan dolgozzuk fel a megrendeléseket. A velünk 
való együttműködés során vásárlóinknak is biztosítani tudjuk ezt az 
előnyt, beleértve az ERP rendszerek összekapcsolását és az elekt-
ronikus számlázást is.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS
      a nálunk vásárolt nyomtatási kellékanyagokból keletkező veszé-
lyes hulladékot (kiürült tonerek, festékpatronok) díjmentesen 
elszállítjuk partnereinktől. 
Az újrahasznosítás előnyeiről, lehetőségeiről és az újrahasznosítással 
készülő kiváló minőségű, magyar gyártású AZECO kompatibilis 
kellékanyagokról további információt talál a www.ureskellek.hu címen. 

MIT TESZÜNK MI?
 
    cégünk az ÉMI-TÜV által tanúsított MSZ EN ISO 9001:2009 és  
MSZ EN ISO 14001:2005 minőségirányítási és környezetközpontú 
irányítási rendszert működtet

    vállalatirányítási rendszerünkben a rendelések feldolgozása és 
teljesítése nem igényel nyomtatást
     ha nyomtatnunk kell, akkor FSC papírt használunk
    folyamatos fejlesztésekkel és újrahasznosítással minimalizáljuk 
a környezetterhelést

  

STAROFFICE irodaszerek

AZECO kompatibilis kellékanyagok
ELÉGEDETTSÉG, 

NYUGALOM, 
NÖVEKEDÉS

 
PARTNEREINK napi tevékenységét a beszerezni 

kívánt áru vagy szolgáltatás kiválasztása során 
munkatársaink lelkiismeretes és szakértő tanácsadása 

mellett papír alapú katalógus, és egyedi fejlesztésű 
webáruház segíti. 

MAGUNKRÓL
 
Az AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. 2011-ben alapított, 
magyar tulajdonban lévő vállalkozás.
CSAPATUNK innovatív ötletekkel és fejlett megoldásokkal teremti 
meg a minden szempontból költséghatékony áru- és szolgáltatás 
beszerzés feltételeit. 

Minden erőforrásunk – legyen az ember vagy gép – azt a célt 
szolgálja, hogy partnereink a napi feladatok elvégzése során a 
kényelmes, kreatív, hatékony munkára koncentrálhassanak.

Munkatársaink szaktudása, és partnereink iránti elkötelezettsége 
garantálja ügyfeleinknek az elégedett és nyugodt légkörben 
történő munkavégzés professzionális körülményeit.
SZÁMUNKRA természetes, hogy a legtöbb vállalat és 
intézmény racionalizálja beszerzési folyamatait. 

Együttműködésünk hozzásegíti minden partne-
rünket ahhoz, hogy munkatársaik termeléke-
nyebbek legyenek csökkenő működési költ-
ségek mellett. 

Szakmai tapasztalatunk a garanciája 
annak, hogy mindeközben az áru 
és a szolgáltatás minősége 
nem esik áldozatul a csökke-
nő költségeknek.
 

a környezetterhelést
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