MasterKOBİ'lilerin dijitalleşme
sürecinde yanındayız!
Logo Yazılım’ın web üzerinden kullanılabilen KOBİ ERP çözümleri ile tüm iş
süreçlerinizi tek noktadan zaman ve mekandan bağımsız uçtan uca yönetin.
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Kampanya geçerlilik tarihi: 23 Aralık 2020 – 29 Ocak 2021
1. Ödemelerin Mastercard® Ticari Kartları ile yapılması gerekmektedir.
2. Kampanya 23 Aralık 2020 – 29 Ocak 2021 tarihleri arasında Logo GO Wings, Logo Netsis Wings Entegre çözümlerinde ve çözüm
paketleri ile birlikte aynı fatura içinde satın alınan modül ve kullanıcı artırımı paketlerinde ve eLogo kontör alımlarında
geçerlidir.
3. Kampanya, belirtilen çözümlere yıllık kiralama modeli ile sahip olunması koşulu ile geçerlidir. Satın alınan çözümler için 3 ay
hediye bedeli, toplam fatura bedeli üzerinden %25 indirim düşülerek uygulanacaktır.
4. Kampanya kapsamında belirtilen çözümlerden birini satın alan kullanıcılarımıza, eLogo kontör fiyatları üzerinden %20
indirim uygulanacaktır.
5. Kontör indiriminden faydalanabilmek için belirtilen çözümlere ait e-Dönüşüm modüllerinin satın alınması gerekmektedir.
İndirimli satın alınan kontörlerin kullanılabilmesi için eLogo hesap aktivasyonu gerçekleştirilmelidir.
6. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin “Fırsatı Yakala” butonunu tıkladıktan sonra açılan formu doldurması
gerekmektedir. Sonrasında Logo Müşteri Hizmetleri Ekibi tarafından müşteri ile iletişime geçilecektir.
7. İnsan kaynakları yönetimi, bordro çözümleri, iş analitiği, müşteri ilişkileri yönetimi, depo yönetimi sistemi, saha satış
yönetimi, iş akış yönetimi, perakende çözümleri, iş sağlığı ve güvenliği çözümleri, Logo onaylı ekosistem çözümleri, MS SQL
lisansları, Qlik Sense lisansları, Logo Akademi, uyarlama araçları, veri bakım, hizmet bedelleri, eğitim bedelleri, geçiş paketleri
kampanya kapsamı dışındadır.
8. Kampanyadan yararlanabilmek için en geç 29 Ocak 2021 tarihine kadar satışların faturalanmış olması ve eLogo aktivasyon ve
kurulum süreçlerinin 15 Şubat 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
9. Bu kampanya eş zamanlı diğer kampanyalar ve özel koşullu ürün alımları ile birleştirilemez.
10. Mastercard® ve Logo Yazılım her zaman, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kampanyayı iptal etme, katılım
koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
11. Kampanya kodları başkasına devredilemez.

