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Co nowego?

ZAUFAJ JAKOŚCI I TECHNOLOGII

Agnieszko dziękujemy!

Dispa

Eko rewitalizacja projektów

BIMAX, JEST NAS WIĘCEJ!

 



Ekologiczna rewitalizacja 
projektów

Zachęcamy do konsultacji 
i rekalkulacji powracających 
projektów na ekologicznych 

podłożach. Eko materiały wciąż 
są nieco droższe od sztucznych 
zamienników. Dysonans ten się 

zmniejsza, a dla naszych 
Klientów cenę podłoża 
postaramy się „zgubić” 

w procesach obróbczych.

Co nowego w Bimax?

Drodzy Klienci, Dostawcy 
i Przyjaciele Bimax,

Życzymy pięknych Świąt.
Odpoczynku, wytchnienia, spokoju.
Aby zbliżający się Nowy 2023 Rok 

przyniósł dobro, pomyślność i pokój.
Pokój w naszych sercach i na świecie. 

 Dużo zdrowia dla Was i Waszych bliskich.

20-lecie pracy,
Agnieszko dziękujemy!
Jesteś z Bimax dwie dekady. 

Twoja praca na rzecz 
projektów ma duże 

znaczenie dla nas i Klientów. 
Z okazji jubileuszu przyjmij 

najlepsze życzenia: zdrowia, 
powodzenia, sukcesów. 

Dispa - ekologiczny 
nośnik treści reklamowych.

Płyta produkowana w 100% 
z papieru. Ma optymalną 

sztywność, niską wagę, dobra 
do druku, super biała, w 100% 

recyklingowalna. Po prostu  
idealna do krótkookresowych 

akcji promocyjno-reklamowych.

Ze świątecznym pozdrowieniem
Z    espół Bimax

Bimax, jest nas więcej!

Czy wiesz, że Bimax Print działa 
na rynku w tandemie 

biznesowym wraz ze spółką 
Bimax Pro? W wiosennym 

wydaniu przedstawimy 
działalność spółki siostrzanej. 



Panel wycen indywidualnych

Zwiększony popyt na usługi BIMAX
Wzmożone zainteresowanie ofertą Bimax odnotowujemy już od kilku miesięcy. 
Powodami tego w sakli makro mogą być zjawiska polityczno-gospodarcze – 
przenoszenie produkcji z Chin do Europy, BREXIT, wzrost kosztów transportu, 
faktyczne zapotrzebowanie na ekologiczne wyroby itp. W skali mikro – działania 
marke�ngowe oraz polityka informacyjna Bimax – od dwóch lat w naszych strukturach 
funkcjonuje dział marke�ngu, którego celem jest popularyzacja usług naszej firmy. 
W związku z powyższymi faktami wydłuża się czas oczekiwania na wyceny w Bimax.

Technologia z pomocą 
Już wkrótce przedstawiamy naszym Klientom fantastyczną możliwość. Domniemamy, 
że takim narzędziem dysponujemy jako jedyni na rynku. Planujemy uruchomienie 
autorskiej pla�ormy do wycen, którą udostępnimy naszym Klientom. Intuicyjny panel 
sprawi, że w kilka minut samodzielnie wycenią Państwo swój projekt z każdego 
miejsca na świecie.  O tak! Samodzielna wycena jest tak prosta i szybka, że zajmie 
krócej niż napisanie maila z prośbą o wycenę do Bimax. 
Jak to działa?

Ouick Quota�on Tool (QQT)
Autorski mechanizm wycen został oprogramowany przez zaprzyjaźnioną firmę 
z branży IT. So�ware jest zasilony w typowe dla naszej branży materiały, ceny, 
technologie. Przyjazny interface, sugerujący kolejne etapy wprowadzenia danych 
sprawia, że wycena jest intuicyjna, prosta i szybka. Do sytemu loguje się za pomocą 
loginu i hasła. Wdrożeniu narzędzia będą towarzyszyć filmik instruktażowy oraz  
szkolenia indywidualne.  

QQT

QQTDostęp 
w chmurze

bezpieczne 
dane

Szybka 
i sprawna 

wycena

Dostępny 
24h na dobę



Agnieszka – najmłodszy stażem pracownik działu graficznego, kompetentna, pracowita, dynamiczna. 
Nie pyta – wychodzi z własną inicjatywą. To ona „składa” newsle�er, sprawdza się doskonale 
w projektach artystycznych jak i operacyjnych. 
Michał to najbardziej wszech ogarnięty i pojemny kompetencyjnie zawodnik Bimax. Obsługuje 
serwerownie, specjalistyczne oprogramowania, operuje na większości maszyn tnących, ale … 
widziano go też jak wkręca żarówkę…. 

NASZ ZESPÓŁ

Imię i nazwisko: Agnieszka Gancarz
Znak zodiaku: Byk
Morze, czy góry? Morze i góry
Ukryty talent: fotograficzny
Ulubiony alkohol: grzane wino
Ksywka ze szkolnych lat: Józek
Z kim poszłabyś na imprezę? Z Elvisem Presley’em
 Czego nie wiedzą o Tobie w Bimax? Lubię memy, szczególnie z Robertem Makłowiczem. 
Gdybyś mogła ustanowić święto jakie by to było? Dzień gwiazdki z nieba.
Cytat / hasełko / mo�o: Nie byłabym sobą, gdy byłabym inna.
Jak brzmiałby tytuł Twojej autobiografii? W prostocie siła
Pierwsze miejsce na liście Twoich celów podróży: Dolny Śląsk

Dział: Graficzny

Imię i nazwisko: Michał Drobek
Znak zodiaku: Ryby
Morze, czy góry? Góry
Ukryty talent: sportowy
Ulubiony alkohol: Whisky
Ksywka ze szkolnych lat: brak
Z kim poszedłbyś na imprezę? W ogóle poszedł bym na imprezę
 Czego nie wiedzą o Tobie w Bimax? Czasami mam wrażenie że wiedzą za dużo :)
Gdybyś mógł ustanowić święto jakie by to było? Dzień darmowego skipassu

Cytat / hasełko / mo�o: Know your limits, ski beyond tchem.
Jak brzmiałby tytuł Twojej autobiografii? W świetle mroku
Pierwsze miejsce na liście Twoich celów podróży: Alpy, zimą.

Dział: Technologii


