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пиктограми, за да проверите дали
услугата е налична за Вашата
сфера на дейност.

Помагаме Ви да
развиете мрежа от
клиенти и партньори.
Ако Вашите клиенти са щастливи, тогава и ние сме щастливи! Това е
начинът, по който икономиката работи: като екосистема. Ние правим
всичко по силите си, за да развием тази екосистема чрез събития. С
присъединяването си към нас, Вие ще бъдете в състояние да се запознаете с основните играчи на пазара, ще откриете нови партньори, ще
предвиждате тенденциите и ще споделяте опит, така че Вашият бизнес
да остане проспериращ. За да увеличим тези възможности, ние можем
да организираме съвместни маркетингови събития.

Бизнес контакти
СЪБИТИЯ
Индустриално търговско
изложение
Анталис участва в ключови индустриални събития във Вашия сектор.
Това са уникални възможности да
опознаете по-добре Анталис, да се
срещнете с индустриални професионалисти и да вземете участие
в конференции, за да разширите
Вашия опит.

Семинар при Вас
Оптимизирайте Вашите вътрешни и външни семинари с Анталис. Ние идваме при
Вас, за да споделим нашия опит относно съдържанието и продуктите, предоставяме
Ви примери за конкретни реализации и Ви помагаме да постигнете Вашите цели.

ПАРТНЬОРСКИ МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ
Промоционални
дейности
Ние Ви помагаме да развиете
бизнеса си с работа по съвместни
маркетингови дейности: концепция,
комуникация и таргетиране на
клиентите.

Търговски състезания
За да развием нашия общ бизнес, ние подпомагаме Вашия търговски екип с
вътрешни състезания.
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Помагаме Ви да
продавате по-добре.
Отговорете бързо и ефективно на клиентските запитвания,
предложете решение на сложно запитване, бъдете иновативни, бъдете по-конкурентноспособни по отношение на
разходите, въведете нови продукти, предложете мостри.
Това са само няколко от множеството предизвикателства,
които могат да Ви помогнат да спечелите проект. Ето защо
Анталис е създал пакет от услуги, за да Ви помогне да изберете по-бързо и по-лесно продуктът, който е най-подходящ
за нуждите на Вашите клиенти.

Консултации при
избора
Продуктови каталози
Това са основните инструменти във всекидневната Ви работа. Само с един поглед
ще намерите най-подходящите продукти за Вашия проект, заедно с детайлна
техническа информация и цени за всеки артикул.

Мостреници
Един лесен за използване инструмент, който Ви позволява да преоткриете пълната
гама ефектни хартии и картони на Анталис. Само за миг можете да докоснете и да
изберете най-подходящия цвят и структура от картоните на Анталис.
• Анталис мострeник – ефектни хартии и картони на склад
• каталог на гама Rives
• каталог на гама Curious Collection
• каталог на гама Keaykolour
• каталог на гама Conqueror
• каталог на гама Pop’Set
• каталог на гама Opale

www.antalis.bg
По-лесно, по-бързо, по-богато, нашият сайт е предназначен да Ви помогне да
направите най-добрия избор.
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Помагаме Ви да бъдете
по-ефективни.
Независимо какъв е сектора, в който работите, независимо дали е в сферата на
графичните изкуства или опаковането, Вашият бизнес, продуктите и пазарът ще се
развиват. Всички ние трябва да следваме тези промени и дори да ги изпреварваме,
за да се представим по най-добрия начин. В условията на конкурентен пазар е много
важно също така предлагането на безупречни услуги. Обучения, експертни съвети....
Анталис работи заедно с Вас, за да Ви помогне да бъдете по-ефективни и иновативни
в услугата, която предлагате на Вашите клиенти.

Експертна
консултация
Технически консултации
Нашите търговци са добре запознати с продуктите на Анталис. Техните съвети ще
Ви позволят да спестите време, като намери най-доброто решение и по този начин
осигурите най-високо качество.

d2b консултации
Нашите търговци ще Ви предложат най-подходящи
продукт спрямо техниката, с която разполагате и
спрямо заданието на клиентите Ви.
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Помагаме на Вашия бизнес
да отговори на зелените
предизвикателства на
Вашите клиенти.
Околната среда се превръща във все по-важен въпрос в ежедневието ни. Вашите клиенти са все по-добре осведомени за опазването на околната среда. Вие искате да развиете бизнеса си по
един устойчив начин. Обаче, ориентацията между сертификатите
и нормативните актове не е толкова лесна нито в избора на найекосъобразната хартия, нито в откликването на изискванията на
мениджъра по корпоративна социална отговорност, който Ви пита за въглеродния отпечатък върху своята бъдеща брошура. За да обогатите повече Вашия опит, открийте как
нашите услуги могат да Ви помогнат да отговорите на изискванията на Вашите клиенти.

Подпомагаме Ви в
социално отговорното
развитие на Вашата
компания
Обучение за опазването на околната среда
По време на тези обучения ще можете да откриете колко“зелени“ са продуктите,
предлагани от Анталис. Ще Ви предоставим правилните аргументи, с които да
убеждавате клиентите си и така да ги уверите за пореден път, че сте с една крачка
пред тях, когато става дума за зелени продукти.
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Помагаме Ви да развиете
Вашия бизнес
по-лесно и по-бързо.
Нашият нов уебсайт е предназначен да Ви предложи лесен
достъп до информация, пригодена към Вашите специфични
пазарни нужди, да повиши Вашата функционалност за
по-ефективна работа. С помощта на определени потребителски
профили, категории, разширено търсене на продукти,
както и редица продуктови селектори, Вие
ще бъдете насочени към избора на
решения, перфектно съчетани със
специфичните нужди и приоритетите на Вашите собствени клиенти.
Просто кликнете върху antalis.bg,
Вашият он-лайн партньор!

Онлайн партньор
МОЯТ ПРОФИЛ
Ценова листа
Можете да изтеглите ценовата листа на Анталис България.

Моите он-лайн поръчки
Цялата ни гама продукти на склад са налични в нашия нов он-лайн каталог. С Вашия
клиентски код Вие можете да изпращате заявки 24 часа и 7 дни в седмицата.

Моите поръчки
С едно просто кликване Вие можете да видите Вашата история на поръчките:
полезен инструмент, който можете да използвате, за да управлявате лесно Вашите
поръчки.

Информация за Вашия бизнес
Нашият нов уебсайт Ви предлага информация, посветена на Вашия бизнес, без
значение в коя област се развивате. Вие ще откриете цялата полезна информация,
от която се нуждаете, с цел да развиете Вашия бизнес с нас: информация за нашите
продукти, събития, които организираме за Вас, промоции, оферти и услуги.
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ЛЕСНОДОСТЪПНА ИНФОРМАЦИЯ

Информация за Вашите продукти
Открийте нашата широка продуктова гама, която включва повече от 12 000 артикула. Вие можете да използвате функцията за разширено търсене, за да получите
техническите характеристики, сертификати, потребителски съвети и препоръчани
предложения, които да Ви помогнат да направите най-добрия избор за Вашите
клиенти.

Дигитален селектор
Просто кликнете върху селектора, за да откриете хартия за дигитален печат, от която
се нуждаете според различните критерии: дигитална преса, продукт, приложение,
пълномощия за околната среда, технически спецификации.

Селектор за пликове
Това е най-добрият начин да изберете плика, от който се нуждаете за Вашия клиент
според предназначението, големината, теглото, цвета и марката, която търсите.

Съвети към потребителя
Нашите страници с данни за продуктите съдържат всички съвети, от които се
нуждаете, за да използвате продуктите ни по най-добрия начин (биговане, сгъване,
тип мастило).

Продуктов сертификат
В този раздел Вие можете да свалите всички сертификати, свързани с нашите
продукти: потребителски гаранции, екологични сертификати.
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COALA.
ВЕЛИКИ
РЕШЕНИЯ
ЗА СМЕЛИ
ИДЕИ.
Селекция от медии
за широкоформатен
печат.
А н т а л и с в ъ в е ж д а С o al a ,
селекция от продук ти
за приложения на шир о к о ф о р м а т н и я п е ч а т.
C o al a e ч а с т о т и н и ц и а т и в а т а н а А н т а л и с d2b „ Д иг и т а л н и я
п е ч а т з а б и з н е с а“, ко я т о ц е л и д а п о д п о м о г н е р а з в и т и е т о
н а В а ш и я б и з н е с . Га м а т а C o al a e б о г а т а, р а з н о о б р а з н а и
в к л ю ч в а м е д и и з а в ъ н ш н а и в ът р е ш н а р ек л а м а, к а к т о и г а м и
о т х а р т и я, с а м о з а л е п в а щ и с е п р о д у к т и, б а н е р и д о т екс т и л,
т а п е т и и м н о г о н о в а т о р с к и п р о д у к т и. Га м а т а е с ъ з д а д е н а, з а
д а д о с т иг н е т е о т л ич н и р е з ул т а т и п р и в ъ з м ож н о н а й -ко нк у р е н т н и ц е н и. Им а т е н у ж д а о т с п е ц и ф ич н а м е д и я з а с п е ц и ф ич н о ш и р о ко ф о р м а т н о п р и л оже н и е?
Прос т о попи т ай т е А н т а лис .
www.antalis.bg

За да Ви помогнем
да спестите време.
Имате ли нужда от хартия, специално създадена за
размера на Вашата машина? Може би с воден знак?
Трябва Ви бързо? Можете да се обърнете към Анталис.
Изградили сме редица услуги, които да улеснят Вашата
работа и да отговорят на нуждите Ви. Тъй като Вие сте
уникални, ние създадохме уникални услуги за Вас!

Продуктова
персонализация
Форматиране
Развитието на новите продукти за широкоформатен печат е приоритет за работата
на Анталис. Съществена част от това е предлагането на продукт, който отговаря на
изискванията на клиента по всички параметри – цена, качество и размер. За тази
цел, оборудвахме склад София с машини, които позволяват форматирането на тези
продукти по желан размер. Предлагаме и форматиране на хартия от роли в желан
от Вас формат.

Как да постъпите:
Свържете с нашият call center на тел. 0 700 177 66 и посочете вида на желаната
услуга. Той ще Ви предложи варианти, който ще задоволят Вашите изисквания.
Имайте в предвид:
Анталис е обучил екип, които ще предложи оптимален вариант за форматирането
на продуктите, с цел максималното използване на площа.
Анталис Ви съветва:
Преди да направите поръчка, можете да се посъветвате с нашите специалисти,
които ще Ви предложат схема за форматирането, съобразена с възможностите на
машините.

Полиграфия/Офис/Широкоформатен печат
Опаковане

Ценова листа
17

Преопаковане
Оптимизирането на складовото пространство е стъпка към намаляване на разходите
на една фирма. Това обаче понякога е трудно изпълнимо при наличието на стоки
с разнородна опаковка. Много често в практиката се получава, че инвестицията в
стандартна стелажна система не дава нужните резултати именно по тази причина.
Ние в Анталис разработихме нова схема за преопаковане на стоките, като размера
е съобразен с изискването на клиента.
Как да постъпите:
Свържете с нашият call center на тел.
и поръчайте стоката, като посочите вида на желаната услуга. При подаване
на поръчка, която попада в тази услуга, моля да
уточните какъв размер на опаковката желаете
да се получи. Той ще Ви консултира или ще Ви
свърже с отдел Логистика за уточняване на
подробностите, за да може да получите стоката
в нужния вид.
Имайте в предвид:
При нужда да се използват нестандартни
размери на палетата, по-добър вариант е да ни
предоставите Ваши, който ще бъдат заведени
в системата като отделен вид. По този начин
Вие ще имате по всяко време информация с
колко палети разполагате на склад, а в зависимост от поръчките Ви ще бъде определен наличен минимум който трябва да имаме.
При достигане на това минимално количество, Ние ще се свържем с Вас, за да Ви
уведомим.
При преопаковането, нашият екип ще подсигури стоката за безпроблемното и транспортиране и съхранение, посредством стандартните чембер, ленти и стреч фолио.
Ако имате допълнителни изисквания за укрепването / картонени ъгли, термо фолио
и др./. Ние ще се погрижим това да стане според Вашите нужди.
Анталис Ви съветва:
При подобни заявки, изискайте посещение от специалистите ни от отдел „Логистика”
на мястото, където ще се съхранява стоката. Това ще даде по-добра представа за
желаният краен продукт.
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Воден знак
Тъй като всеки Ваш клиент е уникален Вие можете да му предложите уникална
бланка с персонализиран воден знак. Ние можем да Ви предложим редица продукти,
които да бъдат произведени с воден знак по желание на клиента. Просто попитайте
Анталис!
Според запитването, изготвяме оферта за производство на хартия за бланки с персонализиран воден знак. Можете да изберете хартии от богата гама на Conqueror и да
впечатлите клиентите си с висококачествен продукт и уникалност.
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Помагаме на Вашия
бизнес да бъде с една
крачка пред останалите.
24 часови доставки: лесно е, (почти) всеки го прави. Но доставка в
6 часа сутринта с цел да оптимизираме Вашите крайни срокове за
доставка и управление на запасите в склада... Това е услуга, която
предлагаме на всички наши клиенти. И това е само една от многото
ни специални услуги. Тези услуги ще Ви позволят не само да оптимизирате производствения си поток, но и ще предложат голяма
добавена стойност на Вашите клиенти.

Логистични услуги с
добавена стойност
Доставки на същия или на следващия ден след
поръчка са нещо стандартно. Когато имате нужда от
стока наистина бързо, можете да разчитате на Анталис,
защото ние предлагаме много варианти, които да
отговорят на вашите нужди.

Доставки градове АНТАЛИС
За района на София и Пловдив се извършват безплатни доставки, като графикът за
експедиране на стоките е следния:
Заявка, получена до 10:30ч., се доставя до 14:00ч.
Заявка, получена в периода 10:30-14:00ч., се доставя до 17:00ч.
Заявка, получена в периода 14:00-16:00ч., се доставя до 19:00ч. на същия ден.
(При условие, че има кой да приеме стоката)
Заявка, след-16:00ч., се доставя на следващия работен ден до 10:30ч.
Минимална стойност на поръчката за ползване на услугата – 400 лв без ДДС по
фактурна стойност.
Време за разтоварване – 60 минути/адрес. При превишаване на времето по вина
на клиента, същият се таксува по стандартната ценова листа за логистични услуги
– 30,00 лв. без ДДС на всеки започнат астрономически час.
Поръчки, изготвени от складовите служители на „Анталис” и отказани, по независещи
от нас причини, се таксуват по стандартната тарифа за Преопаковане.
Анталис Ви съветва
Винаги попълвайте в товарителниците на автомобила, който Ви доставя стоката,
следните неща:
Дата и час на пристигане на стоката
Име и подпис на получателя
Забележки от Ваша страна за вида, количеството или времето на доставка
Изготвянето на поръчката се удостоверява с издаване на фактура за стоката, както
и подаването и за експедиция.
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Доставки в страната
За поръчки в другите населени места в
страната, в които Анталис България ЕООД
няма склад, срокът за доставка е 48 часа в
работни дни. Редът е следния:
1. Срок за подаване на поръчки – до 14.00
часа.
2. При промяна на поръчката след 14.00
часа /добавяне на допълнителни количества/ съответната поръчка остава за
следващ ден. Ако добавеното количество отговаря на условията за минимална
фактурна стойност, тя ще бъде експедирана на следващ ден като отделна поръчка.
Минимална стойност на поръчката за ползване на услугата – 800 лв без ДДС по
фактурна стойност. Цената на транспорта за доставки под минималната стойност
зависи от населеното място, до което се доставя.

СПЕЦИФИЧНО ОБОРУДВАНЕ
Имате спешен случай, специфично запитване и необходимост да се адаптираме,
според нуждите Ви? Имаме решение, което ще Ви удовлетвори. Въведохме нестандартни доставки за Вас.

Експресна доставка
За спешни случаи, възможно най-бързо
Колкото и добре да планирате своята работа и времето за доставки, винаги има
изключения. За да може да разчитате, че ще получите стоката си по-бързо от стандартното
време за доставка, ние въведохме услугата „Експресна доставка”. Експедирането
на Вашата стока става в рамките на 1 час от подаване на поръчката, а времето за
транспорт е в зависимост от отдалечеността на клиента, но не повече от 1 час.
Как да постъпите:
Свържете с нашият call center на тел. 0700 177 66 и поръчайте стоката, като посочите
вида на желаната услуга. Задължително упомонете вида на заявката /експресна
доставка/, както и часа на подаването и, който ще бъде записан в поръчката към
отдел „Логистика”
Имайте в предвид:
При непредвидени ситуации /трафик, затворени улици, влошена метеорологична
обстановка/ е възможно да се получи забавяне . Моля да обърнете внимание на
клетки № 7 и №9 в товарителницата, които указват кога стоката е натоварена и
тръгнала към клиента.
Анталис Ви съветва:
При забава на доставката, моля непременно се свържете с нас, за да изясним
причината за това. Задължително попълнете часа на получаване на стоката - №8
22

Доставка сутрин рано
Доставки в първите часове на деня.
Ние в Анталис разбираме, че Вашето време е скъпо. За да Ви помогнем в организирането на производството въведохме услугата „Доставка рано сутрин”
която дава възможност стоката да пристига при Вас преди началото на работния ден
/обикновенно 07.00-09.00/. За целта стоката се товари на преден ден, като поръчката
трябва да бъде пусната преди 16.00ч.
Как да постъпите:
Свържете с нашият call center на тел. 0700 177 66 и поръчайте стоката, като посочите
вида на желаната услуга. При подаване на заявката, задължително дайте телефон
за контакт на лицето, което ще приема стоката.
Имайте в предвид:
Времето за доставка е според условията, свързани с локацията на клиента.
Фактурата за транспорта ще получите в плик, отделно от другите документи.
Анталис Ви съветва:
При подаване на подобна поръчка, моля изискайте обратна информация за номера
на автомобила, който ще достави стоката, както и телефон за контакт на шофьора.
Задължително отбележете в товарителницата часа на пристигане на стоката.

Доставки ефектни хартии, картони, пликове
Безплатни доставки:
Минимални количества за безплатна доставка с наш
транспорт :
София, Пловдив
• 200 лв без ДДС по фактурна стойност или 50 кг
ефектна хартия
• Пликове – минимално количество 250 бр. плика
За градове, в които Анталис няма склад
• 400 лв без ДДС по фактурна стойност или 100 кг
ефектна хартия
• Пликове – минимално количество 500 бр. плика
Платен транспорт (под минималните количества):
За градовете, в които нямаме склад – хартиите се
изпращат с куриер, като клиента заплаща стойността
на транспорта + 3% такса опаковка.
Часове за подаване на поръчки – стандартни, според
условията за доставка на „Анталис България” ЕООД.
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Доставки в събота
За нас работата свършва, когато клиентите са получили нужната им стока. С тази
цел, ние въведохме услугата „Доставки в събота”. Въпреки че складовете на фирмата
не работят, клиентите могат да получат стоката си в почивен ден.
Как да постъпите:
Свържете с нашият call center на тел. 0700 177 66 и поръчайте стоката, като посочите вида на желаната услуга. За да получите стоката си в почивен ден, тя трябва
да бъде заготвена и експедирана най-късно в петък, до 18.00 часа. За тази цел Вие
трябва да направите Вашата поръчка не по-късно от 16.00 на предходен ден, като
задължително упоменете вида на услугата, която искате да ползвате.
Обърнете внимание:
Стоката ще е приготвена и натоварена на предния ден. Това обаче ни дава малко
време за реакция при промяна на количеството или вида на стоката. Затова при
подаване на поръчка, моля да се уверите, че е приета точно, както и че е зададена
за доставка в събота. Фактурите за услуги се заплащат в срок от 3 работни дни от
датата на издаване.
Анталис Ви съветва:
При подаване на подобна поръчка, моля изискайте обратна информация за номера
на автомобила, който ще достави стоката, както и телефон за контакти на шофьора.

Доставки в точен час
Възможност да доставим желаните от Вас стоки в определен от Вас час. Тази услуга
Ви позволява да оптимизирате времето на служителите си и гарантира, че ще
получите стоките в правилното време.
Как да постъпите:
Свържете с нашият call center на тел. 0700 177 66 и поръчайте стоката, като посочите
вида на желаната услуга. За да получите стоката си в точен час, тя трябва да бъде
заявена най-късно на предходния ден, до 17.30 часа.
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ДОСТАВКА СЪС СПЕЦИФИЧНО
ОБОРУДВАНЕ
Имате нужда от нестандартно оборудване за Вашата поръчка? Можем да се
подготвим, за да отговорим на Вашите нужди.

Камион с падащ борд
Ако не разполагате с необходимите машини, за да
разтоварите стоката от транспортното средство,
Анталис Ви дава възможност да поръчате Вашата
доставка с камион с падащ борд. Палетите ще
бъдат разтоварени на посочено от Вас място така,
че да бъдат удобни за работа.

Доставка материали за широкоформатен печат
• Безплатни доставки:
Минимални количества за безплатна доставка с наш транспорт:
София, Пловдив – 220 лв. с ДДС по фактурна стойност.
За градове, в които нямаме склад – 360 лв. с ДДС по фактурна стойност.
Условия за подаване на поръчки и доставка на стоките – стандартни, според условията за доставка на „Анталис България” ЕООД
За поръчки в другите населени места в страната, ние ще доставим стоката Ви в срок
до 48 часа в работни дни.
• Платен транспорт (под минимална фактурна стойност)

Доставка на офис хартии
• Безплатни доставки:
Минимални количества за безплатна доставка с
наш транспорт:
София, Пловдив – 220 лв. с ДДС по фактурна
стойност.
За градове, в които нямаме склад – 360 лв. с ДДС
по фактурна стойност.
Условия за подаване на поръчки и доставка на
стоките – стандартни, според условията за доставка на „Анталис България” ЕООД
За поръчки в другите населени места в страната, ние ще доставим стоката Ви в срок
до 48 часа в работни дни.
• Платен транспорт (под минимална фактурна стойност)
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УДОБНИ И ГЪВКАВИ УСЛУГИ
Услуги, които подкрепят ежедневния Ви бизнес.

Плащане в брой при доставка
Приемаме плащане в брой при доставка за фактури до 1000 лв.

Доставки малки поръчки
Нашата позиция на пазара e основно като търговец на едро, което означава, че
всички процедури и оборудване са насочени да служат ефективно на продажби в
големи обеми.
Това не означава, че поръчки под минималното изискване, не са важни за нас. Ето
защо, създадохме тази услуга, която позволява транспортирането на стоката от наш
склад до получателя по установените практики, като клиентът заплаща единствено
цената за транспорта.
Как да постъпите:
Свържете се с нашият call center на тел.
и поръчайте стоката, като посочите вида на желаната услуга. Наш служител
ще Ви обясни какви са нашите възможности
да извършим тази доставка, както и цената.
Имайте в предвид:
Времето за доставка е според условията, свързани с локацията на клиента.
Приемането на поръчки за платена доставка е по общите условия за подаване на
поръчки.
Анталис Ви съветва:
Моля, изисквайте цялата документация за стоката и при забележки, незабавно се
свържете с търговския представител на Анталис.
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Складиране
Анталис се стреми да обхване целия диапазон от услуги, нужни на клиента. Тази
идея беше водеща при формирането на целия пакет услуги, който можем да Ви
предложим. Тъй като те са внедрени с идеята да пестят пари на клиента, основно
място сред тях заема услугата складиране. Ние даваме възможност да съхраняваме
Вашите стоки в наш склад, като те ще бъдат обслужвани от нашите специалисти. Тук
не става дума само за продуктите,
с които търгуваме, а за цялата
гама стоки, чието съхранение отговаря на възможностите на нашите
складове. С тази услуга Вие имате
възможност да закупите стока от
нас през промоционален период и
да я съхранявате и получавате по
определени от Вас условия.
Как да постъпите:
Свържете се с нашият call center на
тел. 0700 177 66 и посочете вида на
желаната услуга. Той ще Ви предложи оптималния за Вас вариант
или ще изиска от отдел Логистика
да се свържат с Вас.
Имайте в предвид:
Стоките, които се складират в
базите на Анталис се заприхождават в складовата ни програма и
се води строга отчетност за нейното
комисиониране.
Анталис разполага със складови
площи в София и Пловдив, като ежедневно се организира транспорт между тях.
Това не ограничава възможностите за доставка, тъй като в рамките на 48 часа ние
доставяме във всяка точка на България нашите стоки.
Анталис Ви съветва:
Ползването на пакет от услуги ще доведе до намаляване на Вашите разходи, тъй
като ще Ви предложим индивидуална цена, пряко свързана с обема на работа.
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Ние сме на
разположение
на Вашите
въпроси.
Няма съмнение, че отзивчивостта и висококачественото обслужване на клиентите
трябва да бъде неразделна част от предлаганите услуги. Ние разбираме, че отговаряйки на Вашите въпроси, колкото се може
по-бързо гарантираме за Вашия оптимален
производствен поток.

С грижа към клиента
Call center
Нашите телефонни оператори ще отговорят на всичките Ви въпроси, както на
ежедневните Ви въпроси, така и на техническите. Ако имате проблем с някоя от
доставките ни, ние бързо ще намерим най-доброто решение за Вас.

Гаранция за връщане на парите
В Анталис сме отдадени да доставяме правилния продукт, който сте поръчали. Ако
Вие не сте удовлетворени от доставената стока, ние ще я върнем, ще кредитираме
поръчката Ви и ще доставим нова стока.

Връщане на стока от клиент
Цялостни логистични решения:
Стремежа на Анталис към подържане на перфектен сервиз за нашите клиенти даде
добра основа за създаването на тази нова услуга – връщане на сгрешена стока.
Без значение как е станало това, Анталис ще се заеме с това да върне сгрешената
стока до наш склад. Ако стоката е сгрешена по вина на клиента / объркан вид или
отказана поръчка /, то това ще стане срещу заплащане цената на транспорта, а ако
е по наша вина – напълно безплатно.
Как да постъпите:
За да върнете стока, първо се свържете с търговския представител, който Ви
обслужва. Неговата задача е да установи как е станала грешката и кой ще поеме
разходите за връщането на стоката.
Имайте в предвид:
• При връщането на стока е задължително тя да бъде добре опакована, за да не се
повреди при транспортирането.
• Попълването на товарителница от страна на клиента е задължително. Всички
наши автомобили разполагат с празни бланки, като екземпляр от нея остава при
клиента като доказателство за приемането на стоката за транспорт.
Защо се налага заплащане на тази услуга:
„Анталис България” използва външни доставчици на транспортни услуги. Цената
за връщането се калкулира автоматично в стойността на стоката, което води до
допълнителни разходи, а понякога и до загуба. За да се избегне това е нужно да се
установи точно причината за това допълнително оскъпяване.
Анталис Ви съветва:
При получаване на стоката, моля да се отбелязва в транспортния документ ако
има нараняване на стоката или вида й и не отговаря на стандарта за качество на
Анталис.
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Информацията, представена на този документ е общо представяне на голям набор от услуги и тарифи,
които Анталис може да предостави на своите клиенти, и не е обвързващ договор. Информацията и
илюстрациите са базирани на функции, съществуващи към момента на актуализация на страниците.
Анталис запазва правото си за промяна на посочените условия, тъй като следваме политиката
на постояннно подобряване на предлаганите услуги и обслужване. Анталис се обвързва само с
окончателните условия, поставени в договора със своите клиенти.

Услуги

страница цена
7

Мостреници

9 лв

ПРОДУКТОВА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Услуги

страница цена
17

0,60 лв/ срез без ДДС PVC плоскости
5,00 лв/ срез без ДДС за винил

Преопаковане

18

До 1000 кг – 15 лв без ДДС
От 1001 до 3000 кг – 35 лв без ДДС
Над 3000 кг – можете да получите актуална
информация на тел.
0 700 177 66.
Услугата е валидна само за склад София и
Пловдив

Хартии с воден знак

19

Можете да получите актуална информация на
тел. 0 700 177 66.

Форматиране
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ЛОГИСТИКА С ДОБАВЕНА
СТОЙНОСТ
ДОСТАВКИ В СПЕЦИФИЧНО ВРЕМЕ
Услуги

страница цена

Доставки градове АНТАЛИС

21

23 лв

Експресна доставка

21

25 лв

Доставки рано сутрин

21

30 лв

Доставка ефектни хартии

21

За к-ва под минималните условията на доставка са съответно
като условията за доставка в
градове на Анталис и в страната.
+ 3% такса опаковка

Доставки събота

22

35 лв

Доставки в точен час

22

26 лв

ДОСТАВКА СЪС СПЕЦИФИЧНО ОБОРУДВАНЕ
Услуги

страница цена

Камион с падащ борд
Доставка материали за
широкоформатен печат

Доставки офис хартии

22

25 лв

23

За к-ва под минималните условията на доставка са съответно
като условията за доставка в
градове на Анталис и в страната
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За к-ва под минималните условията на доставка са съответно
като условията за доставка в
градове на Анталис и в страната

УДОБНИ И ГЪВКАВИ УСЛУГИ
Услуги

страница цена

Плащане в брой при доставка

Складиране
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Такса - 5лв
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Складиране до 15 календарни дни:
0,30 лв без ДДС на ден за 1 палетно
място
След 15-тия ден:
0,40 лв без ДДС на ден за 1 палетно
място
Опаковане

Създадено от Bambuck. Тялото е отпечатано на 100% рециклирана хартия Cocoon Silk 115 гр/м2. Корицата е отпечатана на 100% рециклирана хартия Cocoon Gloss 300гр/м2

АНТАЛИС БЪЛГАРИЯ ЕООД
София Бул.
“Хр. Колумб” №64,
Логистичен център
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тел. 0 700 177 66
Пловдив Бул.
“Акад. Петър Динеков” №24,
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ние предлагаме сертифицирани продукти

