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Nově nabízíme našim klientům
další službu, která se týká
Zpracování statistických dat z
dotazníků.

Ti z vás, kteří chcete mít
profesionálně zpracovaná
výsledná data z vašich dotazníků,
nabízíme jejich zpracování ve
formě prezentace nebo pdf
dokumentu apod.

Více informací naleznete na
našich webových stránkách v
MENU ve složce „Nabídka
doplňkových služeb“ a „Ke
ztažení“

NOVINKA

Zpracování statistických dat

Ilustrativní příklad výstupu zpracování dat:



a systém AskNow

Příjemné a klidné prostředí menších lázní obklopených zelení, a také
moderní čtyřhvězdičkový lázeňský resort Tree of life, jsou ideálním
léčebným, ale i odpočinkovým místem k regeneraci těla i duše.





Nabídka doplňkových služeb

Pro všechny zákazníky nabízíme
zhotovení videa na tabletu pro
propagaci vašich nabídek a služeb
a také můžeme přidat funkcionalitu
pro-klik na Vaše firemní responsivní
webové stránky.

Více informací na našich webových
stránkách v nové složce „Nabídka
doplňkových služeb“ a „Ke
ztažení“

NOVINKA



Školení AskNow

Dle požadavků a přání klienta
zorganizujeme také individuální
školení přímo na míru.

Více informací na našich webových
stránkách v MENU ve složce
„Ke ztažení“

Probíhají školení u našich klientů a my stále nabízíme různé typy školení, jak
pracovat s Adminem AskNow systému.

Velmi nás těší, že AskNow terminály nacházejí uplatnění v různých odvětvích. Další
novinka je zde pro ty z vás, kteří nemáte možnosti. Nabízíme zhotovení
brandingu na terminály AskNow. Nejen na začátku spuštění služby
AskNow, ale i v průběhu provozu nabízíme zhotovení grafického návrhu a tisk
brandingu. Více informací na našich webových stránkách v MENU ve složce
„Nabídka doplňkových služeb“ a „Ke ztažení“.

Atraktivní branding
pro AskNow terminályNOVINKA
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Vážení klien�,
další rok je za námi a my bychom Vám

chtěli poděkovat za spolupráci a důvěru,
s jakou využíváte naše AskNow služby.
Věříme, že naše vzájemná spolupráce

bude pokračovat i nadále. Přejeme vše
dobré do nového roku 2022.
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Něco pro zasmání:

Ve veliké kuráži vypadnou na Silvestra po půlnoci z hospůdky
návštěvníci, měsíček krásně sví�, a tak se začnou dohadovat.

„Je stříbrný!” prohlásil první.

„Ne, je zlatý!” odporuje druhý.

„Stříbrný, jen se pořádně podívej.”

„Podívej se ty, je zlatý!”

Jde kolem tře�, tak ho zastaví.

„Pane,” škytne ten první, „řekněte nám, je ten měsíček zlatý, nebo
stříbrný?”

„Který? Ten vpravo nebo ten vlevo?”


