Butikskoncept

Butikskoncept
Hos Intego har vi oprettet en landsdækkende specialafdeling,
som samler vores kompetencer inden for el-teknisk installation
og service til detail- og kædebutikker. Ved at samarbejde med os får du
en partner med mangeårig erfaring inden for både nyopførelse, renovering og servicering af butikker.

Ensartethed i opbygning og installationer
Står du over for opførelse eller renovering af en eller flere butikker, bidrager vi gerne med
både rådgivning og praktisk udførelse. I samarbejde med dig definerer vi den mest optimale løsning til opfyldelse af behovet i dine butikker. Vi faciliterer alt fra belysning og alarm
til datanet, kasselinjer, videoovervågning, rullegitre og låsesystemer. Det sikrer dig en ensartethed i opbygningen af dine butikker og dertilhørende installationer.
Branchekendte fagfolk
Vores specialafdeling har indgående kendskab til arbejdsrutinerne i detailbranchen. Vi udfører oftest installations- og servicearbejdet uden for almindelig åbningstid, men er det
alligevel nødvendigt at arbejde i åbningstiden, tilrettelægger vi arbejdet, så det generer dit
personale og dine kunder mindst muligt. Og vi forstår naturligvis vigtigheden af, at de aftalte
tidsplaner overholdes.
Specialkompetencer i et landsdækkende set-up
Intego har afdelinger fordelt over hele landet, så du har adgang til el-teknisk service og
vedligehold i dit nærområde hele døgnet, året rundt. Derfor kan vi garantere høj service
med fokus på deadlines, ensartethed og udførlig dokumentation uanset hvor i landet, din
butik er placeret.
Service og support på dine præmisser
Teknisk nedbrud af enhver art er kritisk for din forretning. Derfor tilbyder vi en serviceaftale,
som sikrer dig hjælp døgnet rundt, hvis uheldet er ude. Aftalen er også din garanti for, at de
lovpligtige eftersyn bliver udført løbende – og at du altid har adgang til opdateret dokumentation via vores webbaserede kundeportal.
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