TV spot
Ακολουθώντας όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και στοχεύοντας στη διαρκή
αναβάθμιση των υπηρεσιών της η Spartan Security απογειώνει την ασφάλεια των
συνδρομητών της, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ασύρματης επικοινωνίας Gprs
μέσω Global Sim. Αυτή ήταν και η αφορμή για τη νέα καμπάνια της υπηρεσίας Gprs
όπως αποτυπώθηκε σε ένα video όπου περιγράφει πώς με την προσθήκη ενός
μηχανήματος GPRS με Global Sim στο σύστημα εξασφαλίζεται :
Ασύρματη αδιάλειπτη σύνδεση
Υποστήριξη και από τους 3 παρόχους κινητής τηλεφωνίας
Άμεση ενημέρωση για κοπή καλωδίων από ατύχημα, βλάβη ή δολιοφθορά
Δυνατότητα παρακολούθησης κινητών ασφαλιζόμενων χώρων
Αποδέσμευση από την ύπαρξη σταθερής τηλεφωνίας
Aπολαύστε υπηρεσίες ασφάλειας πάνω από τις προσδοκίες σας.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον πιστοποιημένο εγκαταστάτη σας.

Loyalty Club
Μη ξεχνάτε τις συνεργασίες μας στο Loyalty Club του MySpartan, επωφεληθείτε από
τις εκπτώσεις που έχουμε εξασφαλίσει για τους συνδρομητές μας.

Aγοράστε το ποδήλατό σας από την
εταιρία GATSOULIS για τις ανοιξίατικες
βόλτες σας, ξεκινήστε μαθήματα
αυτοάμυνας CASD και αγοράστε τα νέα
σας γυαλιά ηλίου από τα καταστήματα
OPTICAL Παπαδιαμαντόπουλος.

Blog

Διαχείρηση Άγχους και Θυμού:
5+1 αποτελεσματικές τεχνικές
για την θωράκιση της
καθημερινότητάς σας

Γιατί η 24ωρη ηλεκτρονική
ασφάλεια του χώρου μας δεν
είναι πολυτέλεια
Το σπίτι μας αναμφίβολα είναι ιερός

Είστε από τα άτομα που υποφέρουν

χώρος για την οικογένεια, εκεί όπου

από άγχος και κρίσεις πανικού; Η

ζούμε τις καθημερινές μας στιγμές με

πίεση και το καθημερινό άγχος έχουν

αγαπημένα πρόσωπα και τα όνειρά της

εισβάλλει και χαρακτηρίζουν τον

ζωής μας γίνονται πραγματικότητα. Η

καθημερινό τρόπο ζωής μας. Τα

επιχείρησή...

συμπτώματα του στρες επηρεάζουν...

Περισσότερα...

Περισσότερα...

Σημείωση : Παρακαλούμε μην απαντάτε στο παρόν email, καθώς ο λογαριασμός εξυπηρετεί μόνο
αποστολή αλληλογραφίας.
Copyright 2020 © Spartan Security Ltd. All rights reserved.
Λαμβάνετε αυτό το e-mail γιατί εγγραφήκατε στο site www.spartan.gr για αποστολή τακτικών
ενημερώσεων και newsletters ή έχετε συμμετάσχει σε κάποια προωθητική ενέργεια.
Αν το e-mail αυτό σας έχει αποσταλεί για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε
να πατήσετε εδώ για διαγραφή
Αν έχετε κάποιο σχόλιο, παρακαλούμε στείλτε μας e-mail στο info@spartan.gr

