
A Piper 3D 
drága?
Döntsd el 
magad!

Forrás: internetes felmérés 503 Piper 3D vásárló
megkérdezésével - 2019.11



Mennyit ér meg neked 
heti 
egy 
munkanap
megtakarítása
a Piper 3D segítségével?

"Spórolsz időt a              
program
segítségével?"

/Gyorsított vevőkiszolgálás

/ Instant gyártás-előkészítés

/ Instant árajánlat adás

/ Instant méretezett rajzok

/ Gyors látványterv készítés

/TÖBB SZADIDŐ

Igen
97%

Nem
3%

Spórolt óra/hét

8 

6 

4 

2 

0 

Hány órát
spórolsz egy
héten a Piperrel?
A válaszok átlaga

7.82 
megtakarított munkaóra
hetente
 
Az kb. 50 nap évente.
Neked ez mennyit érne
meg?



Mennyit ér meg neked ,
hogy nagyságrendekkel 
több 
megrendelésed 
legyen?

"Nagyobb arányban
adnak le megrendelést az
ügyfeleid, mióta
látványtervet mutatsz
nekik?"

/Több megrendelés

/Elégedettebb vevők

/ Fizetőképesebb vevők

/ Nagyobb presztízs

Igen
87%

Nem
13%

%-al több ügyfél
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Hány %-al lett 
több a
megrendelésed?
A válaszok átlaga

44.47% 
-al több több begyűjtött
megrendelés.
 
Ha eddig  heti 2 volt
hetente, 
akkor mostantól
46-al  több  lesz évente.
Neked ez mennyit 
érne meg?



Mennyit ér meg neked ,
hogy sokkal
kevesebbet
hibázz?

"Csökkent-e az
elszámolásból,
elgépelésből, elírásból
származó hibák
mennyisége a cégben?"

/Kevesebb emberi hiba

/Kevesebb elszámolás

/Kevesebb anyagfelhasználás

/Kevesebb hulladék

/Kevesebb ügyfélpanasz

Igen
72%

Nem
28%

%-al kevesebb hiba
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Hány %-al
csökkent
a hibák aránya?
A válaszok átlaga

46.55% 
-al kisebb esély a
hibázársa
 
Kevesebb gond,
kevesebb stressz,
többet koncentrálhatsz
az igazi munkára.
Neked ez mennyit 
érne meg?



Mennyit ér meg neked ,
hogy az
összbevételed
minden eddiginél 
több legyen?

"Nagyobb lett a céged
átlagos havi bevétele,
mióta elkezdted használni
a programot?"

/Több pénz

/Nyugodtabb élet

/Sikeresebb vállalkozás

/Jobb munkatársak

Igen
76%

Nem
24%

%-al kevesebb hiba
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Hány %-al
lett nagyobb a
bevételed?
A válaszok átlaga

32.6% 
-al nagyobb
havi átlagos bevétel
 
Mennyi az átlagos havi
bevételed negyede (25%)?
 
Kiadnál annyit, hogy 32.6%-
al nagyobb legyen a
bevételed?
 
Ehhez képest mennyi a
program ára? 
 
Akkor a Piper drága?


