
* Snel en eenvoudig offertes maken! 

Met het systeem van Horeca Offerte kunt u snel en eenvoudig, onbeperkt uitgebreide 
offertes maken. Doordat het systeem werkt met standaard content blokken die uzelf kunt 
beheren krijgt u de mogelijkheid om de offerte snel op te bouwen en naar wens van de 
klant samen te stellen.

Daardoor hoeft u niet veel meer te typen en daarbij worden ook nog is alle prijzen 
automatisch uitgerekend op basis van het aantal personen of het aantal uur.
In het Horeca Offerte systeem ziet u alle offertes in een overzicht en kunt u deze direct 
verzenden naar de klant. Daarnaast ziet u of de klant de offerte al heeft bekeken of een 
vraag heeft gesteld waardoor u snel en eenvoudig kunt handelen.

Met het Horeca Offerte Systeem bespaart u enorm veel tijd en gaan klanten ook sneller 
akkoord. Vraag vandaag nog een vrijblijvende demo aan! 



* Horeca Offerte | Alle voordelen 

✔ Maak snel en eenvoudig uitgebreide offertes voor bars, restaurants, locaties

✔ Onbeperkt en overal offertes maken op desktop, laptop, tablet en mobiel.

✔ Eigen beveiligde en persoonlijke omgeving in de cloud

✔ Werk met meerdere gebruikers in het systeem en beheer samen alle offertes

✔ Maak standaard content blokken met tekst en foto's en plaats deze eenvoudig in de 
offerte zoals inleiding, arrangementen, drank, diner, verhuur, geluid enz..

✔ Soort gelijke offertes eenvoudig kunnen dupliceren en bespaar tijd

✔ Beheer e-mailberichten en stuur de offerte met 1 druk op knop naar de klant

✔ Eenvoudig offertes aanpassen en versturen. Nooit meer pdf's exporteren

✔ Prijzen worden automatisch berekend afhankelijk van aantal gasten en uren

✔ Direct zien of de offerte is bekeken door de klant en hoe vaak

✔ Klant kan in de offerte direct akkoord geven of een vraag stellen

✔ Inclusief helpdesk, support & advies en gratis opmaak van de offerte

Voor een vast bedrag van € 99,- ex. btw p.m. kunt u onbeperkt en overal offertes maken 
inclusief gratis opmaak. Heeft u vragen of interesse in Horeca-Offerte?
Neem dan met ons contact op via 085 – 1301791 of mail naar info@horeca-offerte.nl 


