
.בהנגשת מוצרים לכל האנשיםמאמינים אנו , בכל דבר שאנו עושים
.גם לאלו שפחות טכנולוגיים, אנו מאמינים באספקת פתרונות מתאימים

,  היא על ידי יבוא של מוצרים מבוקשים, שלנו היאהדרך 
ובמחירים תחרותיים" כנכונים"שנראים לנו 

.והפיכתם לזמינים לאנשים רבים

?היקפימחשבים ניידים וציוד , מצלמות אקסטרים, אייפדים, טאבלטים, אם אתם צריכים

נשמח לשמוע ולהיות גם לשירותכם 
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חברת

513808709פ .חמ "קשרי מחשב בער .חברת א

 מנהלת את המותג2004משנת :Zol4u ( יו 4זול)

 (חניה ללקוחות בחניון אואזיס)רמת גן 91בוטינסקי'זחנות תצוגה וקבלת קהל ברחוב

 03-6729003טלפון ראשי

בקשת מוצרי אלקטרוניקה רבים :מתמחים

אביזרים נלווים ועוד, מצלמות אקסטרים, ניידים, אייפדים/טאבלטים:מייבאים למלאי זמין....

(אנחנו גם לקוחות וזה חשוב לנו מאוד)מלאים ושירות אישי לפתרונות :דואגים!

יבואן מורשה עם אחריות מלאה

שירותי מעבדה

פעילות עם חברות

עד להתאמות של המוצרים הנכונים ביותר, צוות לייעוץ אישי בכל השאלות.
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מה               עושים

-צור קשר לחברות 
 וארגוניםחברות

  משרד הביטחון

מוסדות חינוך

קבוצות

  ועדים

:השירותים

oייעוץ ושאלות

oיבואן מורשה

oאחריות מורחבת

oשדרוגי תוכנה

o מעבדה מקצועיתin-house

-לכל המוצרים 

טאבלטים•

אייפדים•

מחשבים ניידים•

מצלמות אקסטרים•

לכל מוצרי המלאינלווים אביזרים •

לחץ כאן לחץ כאן

http://www.zol4u.co.il/pages/6972-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA
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צוות
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פעילות עם חברות, 

אמיר  שמי , נעים מאוד

 יו4זולאני מנהל לקוחות עסקיים בחברת

 חברות וארגונים, מוסדותאת הצרכים של המרכז

 לכםהפתרונות המתאימים למצוא לכם את -לעבוד איתכםאשמח

מהם הצרכים שלכם<בלהכיר ולשמוע אתכםולהתחיל?

 (צור קשר עסקי: ניתן גם להשאיר פרטים כאן) הפרטים שלי בהמשך

  תודה

http://www.zol4u.co.il/pages/6972-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA
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זו ההתחייבות של

זו התחייבות שלנו  !!!!

 המידעלקוד אתי ולשקיפות

  לאחריות מלאה

לשירות אישי

להנגשת המוצרים לכמה שיותר אנשים

 הגנה על פרטיות ולאימון הציבור(emun.org.il)

אל תעשה לחבריך, מה ששנוא עליך: "אדם-והכי חשוב להיות בני"!

100%
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לכל הלקוחות של! תודה

תודה, והכי חשוב לומר!

  תודה לכל הלקוחות הפרטיים והחברות

 שנותנים בנו את אמונכם

 שנהנים מהמוצרים והשירותים שלZOL4U

 בודקים ורוכשים דרכינו בנאמנות  , ממשיכים וחוזריםשנים במשך

באופן קבוע יודעים להעריך אותנו ולתת מילה טובהו.

 ולהשתפר היכן שניתן–נעשה הכל לשמור על הקיים לעוד הרבה זמן.

תודה  .
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.לשירותך,               תשמרו על קשר
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