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Kedves Gyula!
Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét számíthattam Rátok így soron kívül is!
Ezúttal szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a 2014. május 15.-i napon
nyújtott teljesítményeteket!
Maximális profizmus, precizitás, gyorsaság és nem utolsó sorban jó hangulat jellemezte a
munkátokat, melyen látszott az összehangoltság és a tapasztalat .
Már az árajánlatotokat látván feltűnt, hogy egy olyan céggel van dolgunk, akik tudják, hogy
a megrendelő mit szeretne, és ez számotokra abszolút nem jelent problémát .
A reggeli szerver átköltöztetéssel kapcsolatos stressz hamar elillant , látván, hogy ami
nekünk a legnagyobb félelmünk volt a „Relocation” során, az számotokra csupán egy
könnyed feladatként mutatkozott, melyet maximális odafigyeléssel oldottatok meg, az
igényeinket előtérbe helyezve.
A költözésünk olyannyira zökkenőmentes volt, hogy délre már a régi helyünk teljesen üres
volt, és az új székhelyünkön minden bútor a helyén volt a munkaállomásokon a
számítógépeink és monitoraink várták a bekötést.
Munkatársaid egy percre sem álltak le, figyelték, hol kell a segítség, és mindenhol ott voltak,
ahol egy segítő kéz kellett. Szó nélkül, tudták mi a dolguk, nem kellett senkire sem várni.
Mielőtt kigondoltuk volna, hogy egy adott dobozt hova tegyünk, már ott is termett!
Nem utolsó sorban megemlíteném azt, hogy semmilyen szemetet nem hagytatok magatok
után. Ez nagyon figyelemre méltó!
Nem is szaporítom tovább a szót, csupán szeretném még egyszer megköszönni mindazt
amit a szolgáltatásotok révén kaptunk!
Bízom benne, hogy lesz még szerencsénk máskor is Hozzátok, ha nem is a költözésünk
kapcsán…
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