Przestrzeń serwisowa
urządzeń mobilnych

ForceGSM - specjaliści od napraw

ForceGSM już od 2009 roku obecne jest na
rynku GSM. Od początku naszej działalności
na pierwszym miejscu stawialiśmy zadowolenie
naszych klientów. Na początku zajmowaliśmy się
sprzedażą urządzeń mobilnych oraz akcesoriów.
Wraz ze zmianą charakterystyki branży do
naszej oferty wprowadziliśmy usługi serwisowe.
Początkowo były to podstawowe usługi takie
jak usuwanie blokad sim-lock, aktualizację
oprogramowania czy też czyszczenie zalanych
urządzeń. Z biegiem czasu odkryliśmy nasz
talent do pracy z mikroskopem, śrubokrętem,
lutownicą oraz pęsetą. Były one niezbędne

przy wykonywaniu skomplikowanych napraw, w
pojawiających się na rynku smartfonach, które
niemal wyparły klasyczne słuchawki.
Nieustannie poszerzamy swoją wiedzę, a dzięki
cyklom szkoleń, potwierdzonych certyfikatami,
możemy pochwalić się wykwalifikowaną kadrą
techników którzy pomogą w sytuacjach, gdzie
inni rozłożyli już ręce i nie dali szans na naprawę!
Obecnie skupiamy się na serwisowaniu wszelkich
urządzeń mobilnych: smartfonów, smartwatchy,
tabletów, czytników e-book ale także nawigacji
czy laptopów.

Oferta serwisu
Ekspresowe naprawy urządzeń wykonywane nawet w 30 minut.
Pośród wielu napraw które świadczymy, wymienić można:
wymianę wyświetlaczy oraz szybek od wyświetlaczy
“ratowanie” zalanych urządzeń
wymiany gniazd i złączy systemowych
wymianę układów na płytach głównych
konfigurowanie nowych telefonów (przenoszenie danych ze starego smartfona na nowy)
naprawy usterek ładowania oraz zasięgu
naprawy układów peryferyjnych
na wszystkie wykonane przez Nas usługi serwisowe udzielamy gwarancji oraz oferujemy
bezpłatną diagnozę usterki przed wykonaniem naprawy

Usługi serwisowe wykonywane “od ręki”

Dlaczego klienci wybierają ForceGSM
Jakość
- precyzja oraz dbałość o najmniejsze detale wyznacza charakter naszych napraw.

Krótkie terminy napraw
- naprawy już od 30 minut. Posiadanie większości części serwisowych “na miejscu” oraz korzystanie z inteligentnego
systemu serwisowego przekłada się na krótszy czas trwania naprawy w naszym serwisie.

Gwarancja
- na wszystkie wykonane przez Nas usługi serwisowe udzielamy gwarancji oraz oferujemy bezpłatną diagnozę
usterki przed wykonaniem naprawy.

Telefon zastępczy
- doskonale zdajemy sobie sprawę jak ważnym narzędziem pracy jest telefon, dlatego w razie potrzeby przenosimy
dane z naprawianego urządzenia na specjalnie przygotowany sprzęt zastępczy.

Korzyści płynące z nawiązania współpracy
ForceGSM to nowy i oryginalny sposób skierowania
klientów do centrum handlowego. Każdemu zależy na
na w czasie, a w ForceGSM naprawiamy smarfona
od ręki. Dzięki temu klient może naprawić swoje
urządzenie w trakcie robienia zakupów, wizyty u fryzjera
czy kosmetyczki albo spotkania biznesowego przy
kawie. Będzie to także poszerzeniem oferty centrum
handlowego o usługi specjalistyczne.

Wyspa jest otwarta
na potrzeby klienta.
Usługi wykonywane przez
naszych techników są dosłownie
na wyciągnięcie ręki. Każdy może podejrzeć co dzieje się z
jego urządzeniem. W ten sposób zlikwidowaliśmy wszelkie
bariery pomiędzy klientem a usługą.

Nasza usługa ekspresowych napraw urządzeń
mobilnych (nawet w 30 minut) - z pewnością
uatrakcyjni ofertę centrum handlowego i przyciągnie
uwagę jeszcze większej liczby klientów.

Nasze stoiska mogą być
umieszczone zarówno na środku
korytarza, jak i pod schodami,
kolumnami lub w środku wnęk
przyściennych.

Ergonomia, funkcjonalność - tak można
opisać projekt stoiska ForceGSM.
Całość, dzięki ekranom z wyświetlanymi
wykonywanymi przez nas naprawami
jest idealnym prezenterem usług które
świadczymy.

Innowacyjny koncept wyspy-serwisu:
Wyjątkowy koncept wyspy to
także bardzo duże ułatwienie
dla galerii handlowych.
ForceGSM oferuje pełną
elastyczność i profesjonalną
współpracę.
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