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Tlačová správa 

Žilina 15. mája 2012 

Stovky bezplatných termínov konzultácií, školení a predvedení sú opäť tu! 

Popredný výrobca ekonomického a stavebného softvéru, spoločnosť KROS, opäť otvára 
dvere všetkým zákazníkom. Počas ôsmych dní budú pre nových aj existujúcich 
používateľov pripravené bezplatné vzdelávacie podujatia – predvedenia programov, 
školenia a individuálne konzultácie priamo na počítačoch. Každý účastník navyše môže 
využiť 15 % zľavu na programy a zapojiť sa do súťaže o zaujímavé ceny. 

 

Od 28.5. do 6.6.2012 sa v spoločnosti KROS a.s. uskutočnia Dni otvorených dverí, v rámci ktorých sa 
môžu záujemcovia prihlásiť na bezplatné individuálne konzultácie, hromadné školenia a predvedenia 

ekonomických programov ALFA plus, OLYMP, OMEGA, stavebného programu CENKROS plus a znaleckého 
softvéru HYPO a MEMO. Na 7 pobočkách budú k dispozícii vyškolení konzultanti, ktorí sa budú venovať 

individuálnym požiadavkám používateľov, ako aj predvedeniu programov novým zákazníkom. Každý 

používateľ môže využiť 35 minútovú individuálnu konzultáciu priamo na počítači alebo vyše 20 
zaujímavých tém školení.  

Všetky konzultácie, školenia a prezentácie sú v týchto dňoch bezplatné! 

Navyše, všetci návštevníci akcie Dni otvorených dverí v KROSe získavajú nárok na 15 % zľavu na kúpu 

nového programu, alebo rozšírenie programu a možnosť zapojiť sa do súťaže o digitálny fotoaparát 
a ďalšie zaujímavé ceny. Podrobné informácie a voľné termíny sú zverejnené na stránke  

www.kros.sk/dod 

Podujatia na Dňoch otvorených dverí KROS v minulom roku využilo 1895 ľudí! V tomto roku je preto 
akcia rozšírená až na 8 dní a počas tejto doby je vypísaných celkom 2504 termínov konzultácií a vyše 120 

termínov školení. 

KROS sa aj prostredníctvom Dní otvorených dverí chce poďakovať svojim viac ako 70 tisíc používateľom 

za dôveru a naďalej sa bude snažiť ponúkať nadštandardné služby v oblasti poradenstva a starostlivosti 

o zákazníka. 

KROS a.s. je popredný slovenský výrobca ekonomického a stavebného softvéru, ktorý sa už od roku 1995 zaoberá vývojom a 
predajom ekonomického softvéru (programy ALFA plus, ALFA, OLYMP, OMEGA), stavebného softvéru (program CENKROS plus) a 
znaleckého softvéru (programy HYPO a MEMO). Programy KROS využíva už viac ako 70 000 používateľov a sú najpredávanejším 
balíkovým softvérom vo svojej kategórii. 
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