Sikertörténet

A Ricoh rövid távú
bérleti szolgáltatása
rugalmas alternatívát
kínál hosszú távú lízing
helyett
Zenei fesztivál

Az ügyfél céljai

A Ricoh rövid távú bérleti szolgáltatása fénymásoló készülékeket biztosít a hollandiai zenei
fesztivál szervezői számára 2007 óta. A kényelmes szállításnak, karbantartásnak és elszállításnak
köszönhetően az idő szűkében lévő szervezőknek nem kell annyi minden miatt aggódniuk évről
évre, ezen felül a személyzet és a biztonságiak kiváló minőségű készülékeket használhatnak.

•

Fénymásoló készülékek
bérlése a szervezők és
a fesztivál személyzete
részére

•

Fénymásoló készülékek
bérlése a biztonsági
személyzet részére

•

Készülékek bérlése rövid
távra

•

Hatékony és teljes körű

A kihívás
A napi 50 000 látogatót vonzó három napos fesztivál Hollandiában zenei, szórakoztatási, színházi
és irodalmi programokat kínál különböző színpadokon és sátrakban. Számos mobil konténer van
elhelyezve a fesztivál helyszínén, amelyet az esemény szervezői és dolgozói használnak.
A konténereket használó személyzetnek két hétig van szüksége a fénymásolókra, hogy a fesztivál
megnyílhasson a látogatók előtt, elkészíthessék a naplókat és az alkalmazottak aktáit, valamint a
műsorszámok fény- és hangtechnikai terveit. A szervezők ideiglenes rendőrörsöt is kialakítanak,
melyben fénymásoló készülékre van szükség, hogy a fesztivál biztonsági személyzete másolatokat
tudjon készíteni a személyi igazolványokról és útlevelekről abban az esetben, ha valaki bajba kerül.
Az esemény egy vidéki helyszínen zajlik, az oda vezető út nagyon keskeny, így az autók egyszerre csak
egy irányba tudnak közlekedni. Ezért a készülékek ki- és elszállításának logisztikáját gondosan meg
kell tervezni. A fesztivál olyan együttműködő partnert keresett, amely teljes körű és zökkenőmentes
fénymásolási megoldást képes nyújtani rövid távon.

Ricoh megoldás
A Ricoh rövid távú bérleti szolgáltatása kilenc készüléket biztosított a fesztivál személyzete számára,
és egyet a biztonságiaknak két hétre. A helyszínre szállítottuk, telepítettük a készülékeket, valamint
gondoskodtunk róla, hogy egy helyi technikus ellássa az összes karbantartási feladatot a két hét során.
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megoldás vásárlása

Eredmények
•

A fesztivál szervezése és a
logisztika rendelkezésére
álló fénymásoló
készülékek

•

A biztonsági személyzet
rendelkezésére álló
fénymásoló készülék

•

Rugalmas, rövid távú
szerződés

•

A Ricoh által felügyelt
szállítás, karbantartás
és elszállítás

Szolgáltatásunk
költségtakarékos és a szervezők
számára is hatékony. A rövid távú
bérleti szolgáltatás keretében
kihelyezett készülékeket
két héttel előbb szállítottuk,
amint elkezdték kialakítani
a fesztivál infrastruktúráját.
Megbízható szolgáltatásunknak
köszönhetően a szervezőknek
kevesebb dolog miatt kellett
aggódniuk.”
Mieke Peters-Salfischberger,
Ricoh rövid távú bérleti
szolgáltatás értékesítő,
Hollandia

Előnyök

A személyzet és a vásárlók által elérhető előnyök

•

Kényelmes, rövid távú bérlet

•

Gyors kiszállítás

•

GreenLine fenntartható
készülékek

•

Helyszínre szállítás/
elszállítás

•

Készenlétben álló
technikus

A Ricoh kényelmes rövid távú bérleti szolgáltatásának köszönhetően a szervezők ezt a
felelősséget át tudják hárítani, miközben tudják, hogy a megfelelő készülékek üzemkész
állapotban kerültek telepítésre a fesztivál ideje alatt. A Ricoh szolgáltatása által biztosított
ki- és elszállítás, valamint a problémák esetén elérhető technikus garantálja a nyugodt
munkavégzést.

Ricoh megoldás
•

A fesztivál személyzete hozzáférhet a logisztikai tervezést segítő készülékekhez, így jobb
tapasztalatokat biztosíthatunk a személyzetnek és a fesztivál látogatóinak egyaránt. A
biztonsági személyzet pedig hatékonyan tudja kezelni a problémákat, mert kéznél van a
megfelelő technológia, amely segíti őket ebben.

Nincs szükség a készülék
megvásárlására

•

Megfizethető termék
portfólió

•

A piac által elfogadott
sztenderd minőségi szint

•

Non-stop szerviz igény
szerint

+36 23 806 800
www.ricoh.hu

www.ricoh.hu

A jelen prospektusban szereplő tények és adatok meghatározott üzleti körülmények között érvényesek. Az egyedi körülmények
különböző eredményekre vezethetnek. A szövegben szereplő cégnevek, márkanevek, terméknevek és szolgáltatás nevek a megfelelő
jogtulajdonosok védjegyei. Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Minden jog fenntartva. Sem jelen brosúra, sem annak tartalma és/
vagy szedésterve nem módosítható és/vagy adaptálható, másolható és/vagy illeszthető be más anyagba akár részben, akár egészben a
Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
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