ТАЙНИТЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ПОЧИСТВАНЕ

Съдържание

Как чистият офис повишава
продуктивността на служителите?

5 предимства на професионалното
почистване в офиса

Как да изберем професионална
фирма за почистване?
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Как

ЧИСТИЯТ ОФИС
повишава

ПРОДУКТИВНОСТТА
на служителите?

Множество проучвания доказват пряка връзка между
чистия офис и продуктивността на служителите.
Повече от 90% от анкетираните в изследване на
Staples Corporation по темата споделят, че се чувстват
по-продуктивни в чист и поддържан офис, а близо 80%
и че в такава среда се повишава качеството им на
работа.
Други проучвания посочват, че недобре почистения
офис влияе негативно и на концентрацията на хората
в него.
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МОТИВАЦИЯ

Всички сме усещали удовлетворение след като почистим и подредим например дома
или колата си. Подредените и добре изглеждащи пространства ни правят по-спокойни,
уверени и концентрирани. Те значително помагат на служителите да бъдат
по-организирани и мотивирани в работния процес.
Въздухът в професионално почистените офиси съдържа много по-малко прахови
частици и е с много по-добро качество, което има влияние и върху работата на мозъка.
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ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Изчистеното и подредено работно място
създава професионална атмосфера. Не
можем да очакваме от персонала ни да
бъде организиран и отговорен, ако ние не
му предложим работна среда, която да
носи това усещане. Чистият и приветлив
офис показва сериозно отношение и буди
доверие в компанията както в
служителите, така и в клиентите.
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НАМАЛЯВА НИВАТА НА СТРЕС

Стресът е и сред причинителите

40%

на около
от болестите
при служителите.

Това води до намален състав, нежелание
и демотивация за работа. От своя страна
мръсният, разхвърлян офис допълнително
увеличава нивата на стрес и напрежението
в екипа.
Затова е добре работодателите да обръщат
внимание на хигиената и добрия външен вид
на средата, която осигуряват на служителите си.
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5

ПРЕДИМСТВА НА
ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ПОЧИСТВАНЕ В ОФИСА

Имаме ли нужда от фирма, която
да се грижи за чистотата в офиса?

Оправдан ли е този разход?

Не можем ли сами да се справим
с поддръжката?

Със сигурност много от нас са си задавали тези
въпроси. Колкото и усилия да полагаме обаче
не можем да постигнем високите резултати и
множеството предимства, които ни носи
използването на професионални услуги.
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ПРОФЕСИОНАЛНИ МАШИНИ И
ПРЕПАРАТИ

Инвестирането в професионални
машини и препарати, както и
непрекъснатото следене на пазара за
иновации в тази област, е сред
основните задачи на компаниите за
почистване. Те разполагат с широка
гама от оборудване и консумативи,
подходящи за разнообразните
почистващи дейности в офиса.

2

ОБУЧЕН И КВАЛИФИЦИРАН
ПЕРСОНАЛ

Професионалните почистващи
компании разполагат с
висококвалифицирани служители.
Те са внимателно подбрани и
са преминали през специални
обучения за спецификите в
почистването на офис пространства.
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Препаратите също са от съществено
значение, защото различните типове
повърхности изискват различно
третиране. Така се постигат не само
висококачествени резултати, но се
гарантира и съхраняването на доброто
състояние на мебелите и настилките.
Това важи особено при ЕКО
почистването, което се наложи като
тенденция в последните години. В
перспектива то спестява и
допълнителни разходи на компанията.

Добрите доставчици на подобни услуги
знаят колко важен е опитният и
отговорен персонал. Той е ключов
фактор при спечелването на доверието
на всеки клиент и при постигането на
високи резултати.

УДОБСТВО И КОМФОРT

Почистващите фирми успяват
успешно да синхронизират
работата си с графика на вашия
бизнес. Гъвкави и адаптивни, те
мобилизират екипите си съобразно
специалните изисквания на клиентите.

Това носи допълнителен комфорт
и спокойствие, защото освен
качествена услуга имате и лоялен
партньор, на когото можете да се
доверите.
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ПО-ЗДРАВОСЛОВНА
РАБОТНА СРЕДА
УДОБСТВО И КОМФОРT

Извънредната епидемиологична
oбстановка, в която се намираме
налага засилено внимание върху
хигиената. В допълнение към нея
целодневно сме заобиколени от
различни бактерии, микроби и вируси.
Служителите и клиентите могат лесно
да разпространяват болести чрез
най-обикновено докосване на
повърхностите на бюрата, клавиатурите
или дръжките на вратите.
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Редовното професионално почистване
на офиса може значително да
допринесе за здравословната работна
среда. Праховите частици, акарите,
различни плесени и мухъл могат да
предизвикат симптоми на алергия и
астма, което може да доведе до повече
болнични от страна на служителите и
да намали производителността.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛЗИ

Безспорно най-забележителните
резултати ще са в общия вид на офиса
ви. Ще бъдете изненадани колко други
ползи за бизнеса ви ще донесат
професионалните почистващи услуги.



Освен по-чисти, пространствата
стават и по-приветливи, както за
служителите, така и за вашите
клиенти. Доказано е, че доброто
поддържане на работната среда прави
служителите по-мотивирани и
по-продуктивни.

Изберете доказани професионалисти и вашият бизнес
буквално ще заблести, оставяйки страхотно впечатление
у всеки, който посети офиса ви.
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KAK ДА ИЗБЕРЕМ
професионална фирма за почистване?

Едно от най-важните решения за поддръжката на офиса е изборът на
фирма, която ще го почиства. Добрата визия на работната среда
е визитната картичка на бизнеса, затова е важно да се доверим на
професионалисти. В дългосрочен план това се оказва и
по-рентабилното решение, особено, ако се избере абонаментна услуга.
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Проучете няколко фирми

Направете подробно проучване на
компанията. Не се задоволявайте само със
сравняване на ценови оферти, тъй като има
редица други важни фактори. Проверете в
кои дни и часове работят екипите и дали
това съвпада с желаното от вас време за
почистване.

Дали са гъвкави и могат ли да се съобразят
с вашите индивидуални изисквания, би било
показателно и за начина им на работа. Не
пропускайте да се информирате и за
конкретните услуги, които включва
почистването, за да не се почувствате
неприятно изненадани.

Попитайте за екипа

Важно е да знаете какъв
екип ще почиства офиса
ви. Поискайте от
фирмата информация за
служителите й – от колко
време работят в
сферата и в компанията
и каква е практиката им
по наемане на кадри.
Използват ли

служителите униформи,
за да можете лесно да
ги разпознавате и имат
ли екипите супервайзър,
който да отговаря за тях
и изпълнението на
задачите. Това също са
детайли от избора ви,
на които да обърнете
внимание.

Процесът на почистване

Попитайте какви са точно
стъпките, които включва
почистването на офиса.
Така ще получите
представа за машините и
оборудването, което
се използва и какъв
резултат ще бъде
постигнат.

Сертификатите, които
притежават компаниите за
професионално
почистване, ще ви покажат
дали покриват стандартите
в бранша, колко са опитни и
дали предоставят
качествени услуги.
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Ако имате нужда от доверен и качествен партньор в сферата на
фасилити услугите се свържете с нас.
Ние ще предложим оптимално решение, спрямо всички ваши
изисквания и нужди.

hcs.bg
info@hcs.bg
088 373 1616
гр. София, п.к. 1324, ж.к.
Люлин 8, бл.882, вх.Б, магазин 4

