
                                                        

  

 
 
“Packaging View Předplatné” 
 

 
 
 
 

Co obnáší (obsahuje) předplatné? 

 Provedení Quick Scan 
Balicí procesy a koncepty budou zmapovány. Získáte dobrý přehled o tom, kde  se nachází  
překážky, které je třeba překonat, a kde jsou příležitosti pro zlepšení v nejbližší budoucnosti.   

 Jeden den v měsíci poradenství na místě  
Váš konzultant Packaging View bude u vás na pracovišti jeden den v měsíci. Upřednostňujeme 
jeden stálý den (například: každou první středu v měsíci), tak aby s tím mohli všichni účastíci 
počítat a plánovat. Témata, která je možné řešit: otázky kvality, technická podpora při jednáních 
s  (potenciálními) dodavateli, otázky obchodu a balení apod. V těchto dnech mohou být také 
provedeny menší projekty pro zlepšení.   

 Poradenství po telefonu zdarma 
S otázkami týkajícími se problémů s balením můžete volat nebo zasílat e-maily bez dalších 
nákladů. Pokud je to možné, dostanete ihned odpověď.  

 Přidělíme vám stálou kontaktní osobu  
Provedením quick scanu se tato osoba seznámí s vaší organizací a může tak pro vás cíleně a 
efektivně pracovat.  

 Konference o otázkých z oblasti balení  
Váš konzultant Packaging View organizuje 2x do roka integrální setkání nad problémy a možnými 
zlepšeními v otázkách balení a obalů.  

 Slevněný tarif 
Pro všechny ostatní (více zhlediska času náročné) projekty v oblasti balení máte k dispozici svého 
odborníka na balení za sníženou cenu.   

Jaké náklady jsou s tím spojené? 

 
 Závisí to na vaší situaci a na vašem místě, ale zhruba 13.500 Kč za měsíc 
 Slevněný tarif na projektové aktivity ve výši 1.350 Kč / hod., bez DPH 

 

 S předplatným na Packaging View máte oborníka na balení vždy k dispozici 

váš vlastní manažer pro balení na dosah ruky  

Profesionální a na dodavateli nezávislá podpora, která odpoví na všechny vaše 
otázky o problematice balení za použití předplatného na služby Packaging View  
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