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GESTIÓ D'EQUIPAMENTS

EQUIP5

ENVIAMENTS
QUI DONA EL SERVEI
KBQ’FAN és una empresa de serveis integrals de marketing i
ofereixen un ampli ventall de possibilitats sobre el marketing
directe i promocional.

SERVEI AMB COST

SERVEIS QUE
OFEREIXEN

Us detallem les feines que porta a terme l'empresa:
1. Assessorament en l’enviament de la correspondència i la paqueteria,
mitjançant el millor mitjà de distribució, segons les necessitats dels nostres
clients.
2. Manipulació de Mailings en general. (Ensobrar cartes, tríptics, revistes...)
3. Embossaments de revistes, diaris, llibres, catàlegs.
4. Encartem fulletons a revistes o catàlegs.
5. Impressió de cartes personalitzades en color o B/N.
6. Altres impressions de tot tipus (Sobres, targetes, paper carta, tríptics...).
7. Introducció de dades i tractament de bases de dades.
8. Recollida de material a les vostres instal·lacions.H25
9. Campanyes de màrqueting promocional, des de la recepció dels cupons
resposta en els apartats de Correus, verificació de cartes o trucades de telèfon,
fins a la preparació dels regals a enviar per correus o missatgeria i la confecció
del moviment de cada campanya.
10. Recollim la vostra correspondència a les vostres instal·lacions sense cap cost,
la franquegem i la dipositem a Correus en 24 o 48 hores.
10.1 El cost de l’enviament es el mateix que Correus, ja que nosaltres som
EMPRESA CONSOLIDADORA de Correus. Estalvi de temps en la compra dels
segells, enganxar i dipositar a la bústia o estafeta de Correus.
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11. Bustiades.
12. Enquadernacions.
13. Manipulats de tota mena.
14. Magatzematge dels vostres materials a les nostres instal·lacions.

AVANTATGE

Ofereixen a tots els associats de la Federació, un descompte d’un 10 % sobre
tots els treballs realitzats, exceptuant el cost del franqueig (segells de correus) i
el cost de materials o distribució de missatgeria.

CONTACTE
Jordi Escrigas: / 935 750 691 / kbqfan@kbqfan.com / www.kbqfan.com

