L A B E L S & I N S TA L L AT I E

BARCODELABELS EN BORDEN OP MAAT
De adviseurs van ONE2ID hebben meer dan 30 jaar ervaring met het ontwerpen en produceren van op
maat gemaakte barcodelabels. Onze labelexperts denken met u mee om ervoor te zorgen dat uw labels
en borden bijdragen aan een efficiënte werkomgeving. Wij geloven in eenduidige communicatie en korte
lijnen, zodat u precies weet waar u aan toe bent. De kwaliteit van onze producten en tevredenheid van onze
klanten staat bij ons voorop.

Onze 5 beloftes
1. Effectieve oplossingen.
2. Professionele ondersteuning.
3. Concurrerende prijzen.
4. Tevredenheidsgarantie.
5. Levering binnen budget en op tijd.

Werkwijze van ONE2ID
• Kennis maken met de klant en rondleiding door het magazijn. Dit kan ook via Skype of Whatsapp.
• Labelconsult met advies over het type label dat geschikt is voor uw toepassing en werkomgeving.
• Offerte met prijzen en een gedetailleerd overzicht van labelmaterialen en bedrukking.
• Productie van uw labels en borden met gebruik van hoogwaardige materialen en moderne machines.
• Levering volgens afspraak.
• Evaluatie.

info@ONE2ID.com

S AME N S T E R K

VAKKUNDIGE INSTALLATIE
MDO Technics is gespecialiseerd in magazijninrichting in de breedste zin van het woord. Wij zijn al meer
dan 15 jaar werkzaam in de logistieke branche binnen België en Nederland. Onze monteurs garanderen een
vakkundige installatie van uw magazijnlabels en borden. Van kleinschalige tot grootschalige projecten, wij
hebben de kennis, ervaring en vakmensen om u optimale service te verlenen. Wij verzorgen het complete
installatietraject, van A tot Z, zodat u er geen omkijken naar heeft.

Wat installeert MDO Technics?
•

Permanente labels.

•

Niet-permanente labels.

•

Magneetlabels.

•

Locatieborden.

•

Vloeridentificatie.

Werkwijze van MDO Technics
• Kennis maken met onze klanten.
• Plaatsbezoek.
• Duidelijke offerte en marktgerichte tarieven.
• Grondige voorbereiding.
• Professionele uitvoering met tussentijdse evaluatie en opvolging.
• Eindevaluatie.

IN S ER VI C E

info@mdogroup.eu

op.

Neem contact met ons op voor meer informatie.
ONE2ID B.V.

T: +31 (0)172 769 123
E: info@ONE2ID.com
W: www.ONE2ID.com

MDO Technics

T: +31 (0)76 531 79 05 (NL)
T: +32 (0) 9 269 06 88 (BE)
E: info@mdogroup.eu
W: www.mdotechnics.eu
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