אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
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דבר המנכ"ל
שלום לכולם,
שמח לבשר לכם על שיתוף פעולה חדש שנרקם בין ריל אקו סיסטמס לחברת אביאם מערכות
בתחום השיווק והמכירה של מערכות אל פסק מתקדמות .ראו פרטים נוספים בהמשך. . .
בנוסף ,החל מחודש זה נביא לידיעתכם את המבצעים המיוחדים שמשיקה חברת סרברטק תחת
הכותרת  .VP EXCLUSIVEהמבצעים הם לפריטים ספציפיים מהמלאי ,בכמות ולזמן מוגבלים.
שימו לב לפרטים בהמשך והזדרזו להקדים הזמנותיכם וליהנות מההנחות המיוחדות .נשמח לעמוד
לשירותכם ולתקשר מבצעים מיוחדים אלו גם בדיוורים הבאים.
מצ"ב שוב קישור להורדת הקטלוגים החדשים של ריט למי שטרם הוריד ו/או קיבל .וגם . . .מבצע
נובמבר ממשיך לציוד מתוצרת  APCוגם ריט טכנולוגיות ,פרטים בהמשך הניוזלטר.
נשמח תמיד לסייע בבחירת הפתרונות הנכונים עבור הלקוחות שלך.
בברכת המשך עשייה פורה,
דוד לחנה

מבצע סרברטק למשווקים מורשים בלבד
חברת סרברטק השיקה מבצע יוצא דופן בשם  VP EXCLUSIVEהמעניק
הנחות מיוחדות לפריטים חדשים מהמלאי ומיועד אך ורק למשווקים מורשים
של החברה .המבצע אינו זמין לקהל הלקוחות בשום ערוץ מכירות אחר.
הזדרזו והזמינו !
והחודש כולל את הפריטים הבאים במבצע המיוחד:
Smart STV3203 16/32A 230/400V 3Ph (36) C13 & (6) C19
)Product Type : SMART (Measures Power of PDU
Dimensions: 70 x 2.20 x 2.37 in
)Cord Length – 3m (10ft
Cord Entry  Top
C19
C13
Amp
Phase
Part Code
STV3203J
SEV3203J
STV3203K
SEV3203K

3
3
3
3

16A
16A
32A
32A

36
36
36
36

6
6
6
6

קרא עוד על המוצרים.
לתשומת לבכם  כמות היחידות מוגבלת עד סוף נובמבר  2015או עד גמר

המלאי .כל הקודם זוכה!
לכל המעוניינים ,אנא פנו ישירות אל דוד בטלפון  0504898899ו/או במייל.
לפרטים והזמנות <

מערכות אל פסק מבית אביאם
החל מהיום נשמח להציע לקהל לקוחותינו מערכות אל פסק
איכותיות וייעודיות לארונות מסד '' 2U19בנצילות ומקדמי
הספק גבוהים.
נשמח לעמוד לשירותכם ולהציע מחירים מיוחדים לקראת השקת
קו מוצרים חדש זה.
לפרטים והזמנות <

מבצע סתיו  2015ממשיך
מבצע 1
ארון מדגם  AR203a  OPEN FRAME 4 POSTSמתוצרת
 APCבמחיר מיוחד של .$ 345
מבצע 2
חבילת ציוד מתוצרת  RiTהכוללת את הפריטים הבאים במחיר
מיוחד:
 5יחידות פאנל טלפוניה = $ 175
 10יחידות פאנל טלפוניה = $ 320
 500קיסטונים +מתאם גוויס =  $ 3.3) $ 1,650לסט(
תוקף המבצע עד  30/11/2015או עד גמר המלאי ,המוקדם מביניהם .המחיר אינו כולל
מע"מ והובלה לאתר הלקוח.

לפרטים והזמנות <

קטלוג חדש למוצרי RiT
חברת ריט טכנולוגיות השיקה קטלוג חדש למוצרי הכבילה
המובילים של החברה.
ניתן להוריד את הקטלוג בפורמט  PDFישירות למחשבכם על
ידי לחיצה על הכפתור שלהן.
לחילופין ,ניתן לקבל קטלוג בפורמט מודפס .אנא העבירו אלינו

את בקשתכם ונדאג להעבירו אליכם.
לחץ כאן להורדת הקטלוג <
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