
Μία Νέα Υπηρεσία στην Ευρώπη, 
τώρα και στη Ελλάδα

Για να μην πληρώσετε
τις αποσκευές σας
σε τιμή χρυσού !!
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ARIS ZYGISIS

Ιδανική για :
Ξενοδοχεία,
Εμπορικά Κέντρα,
Αεροδρόμια, Πλοία,
Σταθμούς Τρένων
& Λεωφορείων,
Κομμωτήρια,
Κέντρα Αισθητικής,
Εστιατόρια, Γυμναστήρια
& Φαρμακεία.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ : 

Διαθέστε στο Ξενοδοχείο σας το Σύστημα Ζύγισης 
Αποσκευών-Ανθρωποζυγός (λειτουργεί με 
κερματοδέκτη) και ο πελάτης σας, θα σας είναι 
ευγνώμων !!!

Μία μεγάλη ευκαιρία, ωφέλιμη και πολύ επικερδής για 
την επιχείρησή σας.

Σήμερα περισσότερες από 1.000 παρόμοιου τύπου 
Ζυγαριές ζυγίζουν καθημερινά πάνω από 30.000 
αποσκευές, χειραποσκευές ημερησίως σε Ξενοδοχεία 
όλου του κόσμου.
Καταλαμβάνει λίγο χώρο και είναι πολύ απλή στην 
εφαρμογή.
Υψηλή Τεχνολογία, Αισθητική και Αξιοπιστία είναι τα 
βασικά χαρακτηριστικά της.

Η Εταιρεία Aris Zygisis καινοτομεί με τα συστήματα ζύγισης 
των προ check-in αποσκευών για τους επιβάτες 
αεροπορικών εταιρειών. Η Υπηρεσία επιτρέπει στον επιβάτη 
να ελέγξει με την άνεσή του το βάρος των αποσκευών του, 
αν είναι πάνω ή κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια της 
αεροπορικής εταιρείας του. Επικεντρωνόμαστε στη 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχεται 
στους πελάτες σας. Δίνουμε πρωτοποριακές ιδέες
και λύσεις για εισροή εσόδων εκεί που σε άλλη περίπτωση 
δεν θα υπήρχαν.

"ΖΥΓΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ"

ΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
ΒΑΡΟΥΣ
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 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ : 
Δωρεάν Εγκατάσταση του Συστήματος Ζύγισης 
Αποσκευών στο χώρο σας, ρύθμιση και θέση σε 
λειτουργία από την εταιρία μας.
Εμπορική συνεκμετάλλευση, με απόδοση ποσοστού 50% 
από τις εισπράξεις για λογαριασμό της Εταιρίας σας.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
•  Επιπλέον έσοδα στην επιχείρησή σας.
•  Υποστηρικτικό διαφημιστικό υλικό προώθησης  
 λειτουργίας της Ζυγαριάς Αποσκευών.
•  Δωρεάν τακτική συντήρηση, πλήρη & άμεση
 τεχνική υποστήριξη στο χώρο σας από την Aris Zygisis.

ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :
• Μείωση του stress, αντιπαραθέσεων και εντάσεων.
• Ομαλή ολοκλήρωση του ταξιδιού και εν γένει των διακοπών.
• Μείωση καθυστερήσεων στην διαδικασία Check-in, ταχύτερο 
 check-in για τους επιβάτες, το αεροδρόμιο και τις 
 αεροπορικές εταιρείες.
• Δίνονται χρόνος και επιλογές στον πελάτη να αποφασίσει
 ότι καλύτερο για εκείνον.
• Αποφεύγονται περιττές κυρώσεις, ο πελάτης δεν επιβαρύνεται  
 οικονομικά.
• Παράγονται νέες ευκαιρίες εσόδων για τους φορείς 
 εκμετάλλευσης αεροδρομίων. 
• Η χαμηλή τιμή λειτουργίας της Ζυγαριάς επιτρέπει στον πελάτη 
 να ζυγίσει πολλές φορές ή πολλαπλές αποσκευές και να 
 ανακατανείμει ανάλογα το βάρος.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλώ 
επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω τηλέφωνο :

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ :
• Μέτρηση Βάρους  0 - 150 Kg
• Ακρίβεια Μέτρησης κατά 50 gr
• Λειτουργεί με κερματοδέκτη 
• Ένα κέρμα του 1€ ισοδυναμεί με μία ανάγνωση βάρους
• Μεγάλου μεγέθους, ευκρινής και φωτεινή LED Οθόνη
• Δυνατή κατασκευή από Χάλυβα
• Δυναμοκυψέλη μεγάλης ισχύος
• Πλατφόρμα από Inox
• Κουτί Αποθήκευσης κερμάτων μεγάλης χωρητικότητας
• Πολύ χαμηλή κατανάλωση : 8W
• Διαστάσεις : Ύψος 110,50cm, Πλάτος 55cm, Βάθος 67,50cm
• Ελληνικής Σχεδίασης και Προέλευσης.

Γιάννης Γουρνιεζάκης
+30 6932 141 777
Με Εκτίμηση,
ARIS ZYGISIS Coin Operated Machines
Πατελάρου 12, 713 05 Ηράκλειο, Κρήτη
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