
Descoperă soluțiile
daPhone pentru apelare 
internațională.
Alege daPhone pentru
business-ul tău.



Economisește 
plătind cu până la 
mai puțin pentru 
apelurile 
internaționale.
Alege serviciile 
daPhone pentru 
segmentul business.

90%



daPhone îți oferă soluții la 
prețuri avantajoase, simplu 
de folosit și adaptate 
nevoilor de comunicare ale 
afacerii tale.
Comunicarea cu partenerii de afaceri din străinătate, clienții 
și colaboratorii tăi este esențială pentru succesul afacerii tale, 
de aceea îți oferim servicii de telecomunicații la cele mai înalte 
standarde.

Și la cele mai mici tarife de pe piată. 
Vei plăti facturi cu până la 90% mai mici.

Soluții destinate clienților 
corporate și firmelor mici și 
mijlocii.

daPhone oferă afacerii tale o varietate de soluții și modalități de 
efectuare a apelurilor internaționale, totul fiind simplu de controlat 
și gestionat. 

Potrivite atât clienților corporate, cât și firmelor mici și mijlocii, 
soluțiile daPhone pentru apeluri internaționale te ajută să 
economisești cu până la 90% la plata facturilor încă din prima 
lună. 



Ai acces permanent la toate informațiile despre serviciile daPhone 
într-un singur loc — contul daPhone. Interfața online intuitivă și 
transparentă ajută la o gestionare eficientă și rapidă a tuturor 
serviciilor.

Oferim suport permanent clienților business, profesionalism și 
seriozitate. daPhone este un partener pe care te poți baza.

Profită de tarifele scăzute daPhone

Datorită tehnologiei de ultimă oră, daPhone îți oferă apeluri 
internaționale de cea mai înaltă calitate și la cele mai scăzute 
tarife. Vei beneficia chiar și de tariful de SUB 1 CENT/minut la 
apeluri în numeroase țări din Europa, în SUA, Canada.

Îți oferim o ofertă personalizată de tarifare, stabilită în funcție de 
nevoile de comunicare ale afacerii tale. Acesta este doar unul 
dintre motivele pentru care clienții noștri corporate ne considera, 
de fapt, partenerul lor.

Ai toate serviciile daPhone 
într-un singur cont.
Telefonie fixă / Telefonie 
mobilă / Roaming



Telefonie 
mobilă

Telefonie 
fixă

Oferă tuturor angajaților libertatea 
de a apela în mod constant clienții, 
colaboratorii sau partenerii aflați 
în orice tară din lume direct de pe 
telefonul mobil de serviciu.

Apelarea prin daPhone este la 
îndemana oricui, indiferent de tipul de 
telefon folosit.

Fiecare angajat va putea utiliza 
daPhone de pe propriul telefon mobil 
de serviciu, iar ție îți va fi ușor să 
gestionezi întreaga activitate prin 
intermediul unui singur cont daPhone 
deschis pentru toate telefoanele de 
firmă.

* Fară schimbări de SIM, rețea,  
 abonament sau flotă de telefoane.

* Cu sau fară conexiune WiFi/3G.

* Mod de apelare intuitiv și ușor de  
 folosit de toți angajații.

Fii în legătură permanentă cu 
partenerii tăi de afaceri din toate 
colțurile lumii alegând soluția 
daPhone pentru telefonia fixă.

Te bucuri de o conexiune stabilă și de 
tarife foarte scăzute și flexibile, astfel 
încât vei economisi cu pană la 90% la 
plata facturilor încă din prima lună.   

Vei apela simplu și rapid orice numar 
internațional dorești direct de pe 
telefonul fix daPhone.

Poți avea oricâte telefoane fixe 
daPhone îți dorești, astfel încât tu și 
angajații tăi să vă puteți desfășura 
activitatea în cele mai bune condiții, 
bazându-vă mereu pe daPhone, 
partenerul vostru specializat în apeluri 
internaționale.

Birou Virtual în 
orice țară îți dorești

Susținem dezvoltarea afacerii tale 
peste hotare, de aceea îți venim în 
ajutor cu soluția Birou Virtual în 
toate țările în care business-ul tău 
are nevoie de acoperire.

Vei avea astfel unul sau mai multe 
numere locale de contact în toate acele 
zone în care îți dezvolți relații de afaceri. 

Clienții și colaboratorii tăi din țările 
respective pot contacta firma apelând 
simplu numărul de telefon virtual. 

Toate apelurile primite vor fi 
redirecționate pe telefonul din sediul 
tău de fapt, astfel încât vei 

răspunde rapid solicitărilor din toate 
colțurile lumii ca și cum te-ai afla acolo. 

De asemenea, îți putem oferi un IVR 
personalizat, precum și o mesagerie 
vocală, astfel încât Biroul Virtual îți 
va fi de un real folos în relațiile cu 
partenerii și clienții tăi de peste hotare.

Roaming 
SIM

Alege soluția daPhone 
pentru roaming pentru tine și 
angajații tăi. Veți apela la cele 
mai mici tarife de pe piață 
chiar și în timpul călătoriilor 
de afaceri in străinătate.

Atunci când te afli în afara țării 
înlocuiește SIM-ul tău obișnuit 
cu SIM-ul daPhone pentru 
roaming și ai:

* Tarife cu  până la 90% mai  
 mici la apelare;

* Apeluri primite gratuit în peste  
 50 de țări;

* SMS-uri primite gratuit peste  
 tot în lume;

* Un număr de telefon personal  
 UK(+44) pentru atunci cand  
 ești în străinătate;

Fără abonament. Fără obligații 
contractuale.

Număr de 
redirecționare a 
apelurilor
Nu pierde niciun apel pe 
telefonul de serviciu. Nici 
măcar atunci când ești 
într-o călătorie de afaceri 
și folosești SIM-ul daPhone 
pentru roaming.

Setarea unui număr de 
redirecționare vă permite ție și 
angajaților tăi să nu ratați niciun 
apel primit pe telefonul de 
serviciu atunci când calatoriți 
în afara țării și folosiți SIM-ul 
daPhone. 

Cei care apelează vor fi taxați 
la fel ca în mod obișnuit, iar voi 
veți rămâne în legătură cu toți 
partenerii de afaceri din țară, 
oriunde v-ați afla.

Serviciile daPhone



Departamentul nostru de Relații Clienți îți stă mereu la dispoziție 
cu toate informațiile și suportul de care ai nevoie.

Doar sună! Vei fi ajutat prompt de unul dintre specialiștii noștri!

Contactează departamentul daPhone pentru partenerii business 
sunand la numarul 0731.200.007 

Serviciu de suport dedicat 
clienților business.



www.daPhone.ro


