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על נחיצותה וחשיבותה של חברה ניקיון בימינו אין חולק ,וככל שעובר הזמן אנו רואים יותר ויותר
כי חברת ניקיון טובה עושה הרבה יותר בהרבה פחות זמן וכסף.
בשל הידיעה הזו שישנן חברות ניקיון מעולות ,איך בוחרים באמת חברת ניקיון טובה? על מה
חשוב וכדאי לשים דגש? ממה צריך לחשוש ולהיזהר מראש?
על כך כמה נקודות מועילות:
מה אנו בעצם מחפשים?
האדם הממצוע אשר מבקש ומחפש את שירותיה של חברת הניקיון ,מה בסך הכל הור רוצה?
חברה מסודרת ,וותיקה ,אמינה ,והעיקר מקצועית ואחראית ,שתעשה את העבודה כמו שצריך,
שתסיר מעלינו את עול הניקיונות אשר גוזלים מאיתנו הרבה כח זמן ומאמצים.
למי מומלץ?
אם כן ,למי ומתי מומלץ להזמין את שרותיה של חברת ניקיון? בימינו שהחיים נעשו עמוסים יותר
מאי פעם מומלץ להזמין חברה שתנקה את ביתנו על בסיס קבוע ,ישנ חברות רבות אשר
מעסיקות צוות מקצועי ומיומן בדיוק למטרות אלו אשר יודעים את העבודה הייטב ויודעים לעבוד
בבתים פרטיים במקצועיות ,ועושים בעבורך את כל עבודות הניקיון ,תחזוקה ,מיון ,או כל דבר
אחר אשר תדרוש מהם הקשור לתיחזוק וסדר הבית.

ניקיון הבית  -מצבים מיוחדים
גם אם רוב בני האדם יחליטו שאת ענייני הניקוי בביתם הם עושים בעצמם ,ישנם מצבים וזמנים
שאם יזמינו בהם שירותי ניקיון – יקלו בכך את החיים מעלייהם ,מה גם ,שלא תמיד ולא בכל
מחיר ניתן בכלל באמצעים רגילים להסיר כל כתם ולכלוך ואז נזקקים לעזרתה של חברה
מקצועית שתעשה את העבודה,
כגון :אחרי צביעת הבית.או אחרי שיפוצו ,לפני הכניסה לבית חדש ,בערבי חגים ובפרט חג
הפסח,

הייתרון הגדול בבחירת חברה טובה לביצוע עבדות תיחזוק בבית ,טמון בתפיסה האומרת כי רק
המומחים והמקצוענים ביותר  -יהיה באפשרותם להציע לכם את הפתרונות והשירותים הטובים
והמותאמים עבור הבית והצרכים הספציפיים שלכם
כמו לדוגמא :מצב שבו ילד קישקש על ארון במצב טוב ,קישקוש קשה שלא יורד בקלות }וגם
לא בקלות{ ואתם כבר חושבים לזורקו לפח ולקנות חדש חברת ניקיון מקצועית תדע לנקות
אותו ולעשותו כ"חדש" ולחסוך לכם כסף רב.
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איך בוחרים חברה אמינה?
ברור לכולם שניקיון זהו תחום הדורש התמקצעות גישה ומיומנות לא קטנים ,ולכן חשוב לבחור
חברה ישי לנו עליה המלצות מאנשים שמכירים או חברה ידועה בתחומה אשר מנפיקה קבלות
מסודרות ומשדרת אמינות ,כדאי גם לפני שמסכמים על עבודה ללכת ולפגוש במשרד /בבית
את נציגי החברה ועל ידי כך להתרשם ממידת האמינות שלהם עד כמה שניתן...
אנשים אשר מציעים לכם שירות כולל הכל במחיר זול מאד אמורים להדליק לכם נורה אדומה
–היזהרו מהם.
השירות עולה כסף ולא ניתן בחינם..
שיהיה בהצלחה.
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