Tisztelt Ügyfelünk!
Először is szeretnénk megköszönni bizalmát, egyúttal örömünkre szolgál, hogy igénybe veszi
szolgáltatásunkat. A Weblabs, több mint öt évvel ezelőtti megalakulása óta alapvetően két
szolgáltatását kínálja ügyfeleinek: webes alkalmazások fejlesztését, illetve webes alkalmazások
és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat, azaz webhostingot.
A webhosting üzletágat 2011. január 1-jétől a MAKE Informatics Kft. veszi át. A szolgáltatás
minőségében és technikai hátterében semmilyen változás nem történik. A szoftverek a meglévő
infrastruktúrán üzemelnek továbbra is, az infrastruktúra üzemeltetése kerül át a MAKE
Informatics Kft-hez. Megrendelői szemszögből tehát csak az éves webhosting számla kiállítója
és a webhosting kapcsolattartó személye változik.
A web fejlesztési üzletág változatlanul áll ügyfeleink rendelkezésére, meglévő szoftverekhez
támogatást továbbra is biztosítunk, új igényeket megvalósításában is örömmel vállalunk szerepet.

Kérem, hogy január elsejétől a felmerülő technikai, számlázási és egyéb ügyekkel kapcsolatban a
lentebb megadott elérhetőségeket használják.
A felmerülő kérdésekkel, kérésekkel kapcsolatban örömmel állunk rendelkezésükre.
Az alábbiakban kérem, olvassák el Marton Gábor a MAKE Informatics Kft. ügyvezetőjének
bemutatkozóját, üzleti és árképzési stratégiáját a jövőre vonatkozóan.
Ezúton is szeretném köszönteni a Weblabs jelenlegi Ügyfeleit. Cégünket 2010-ben alapították
olyan informatikusok, akik hosszú évek óta főállásban elhivatottan foglalkoztak informatikai
rendszerekkel, napi szinten segítik a felhasználókat a problémáik megoldásában. És az így
megszerzett tudásukkal, tapasztalatukkal szeretnék segíteni az átlag otthoni felhasználótól a kisés középvállalkozásig az olyan embereket, akik csak kikapcsolódás vagy munka céljából
használják a számítógépüket, de nem kívánnak belemerülni a gép működésének mikéntjébe.
Az elmúlt 5 évben én is ügyfele voltam a Weblabs által nyújtott webhosting üzletágnak, így
tudom milyen követelményeket támaszt egy ilyen típusú szolgáltatás felé a megrendelő és ennek
következtében tisztában vagyok vele, hogy milyen követelményeket támasztok a jövőben az
általunk biztosított szolgáltatás felé.
Törekedni fogok arra, hogy megtartsam és tovább javítsam a szolgáltatás minőségét és ezzel
egyidejűleg a Weblabs eddigi ügyfeleinek alacsonyabb áron biztosítok webhosting szolgáltatást a
meglévő éves díjaiknál.
A szerződés tervezetet a meglévő adatok alapján a tervezett új szolgáltatási árakkal a
szolgáltatáshosszabbítás előtt 30 nappal elküldjük a jelenlegi ügyfeleknek elektronikusan. Akik
elfogadják ajánlatunkat a szerződés megkötése és a szolgáltatási díjak befizetése után jogosultak
lesznek a MAKE Informatics által nyújtott webhosting szolgáltatásra.
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