Domnule Director,

Noi credem ca serviciile de curatenie adresate companiei dumneavoatra (curatenie pentru birouri, firme,
spatii comerciale, scoli, licee, gradinite, hoteluri si alte spatii de cazare turistica etc) reprezinta alegerea
ideala pentru oamenii de afaceri si companii in general. Mediul sanatos si igienic care ne inconjoara la
locul de munca, ascede catre confortul fizic si psihic al angajatilor aducand un plus productivitatii acestora
la locul de munca.
Orice persoana juridica si nu numai, tinde spre succesul afacerii sale si tocmai de aceea, Maricica si
Costel ofera servicii de curatenie la cele mai inalte standarde.
Beneficiind de personal calificat, echipamente profesionale, solutii si material de curatenie din gama
profesionala, ne asiguram ca veti avea parte de un mediu de lucru placut si sanatos, atat dumneavoastra
cat si partenerii de afaceri ce va vor trece pragul. Nu in ultimul rand Maricica si Costel va ajuta sa
proiectati o imagine clara privind costurile alocate serviciilor de curatenie, fiind semnificativ corelate celui
mai bun raport calitate-pret.
Aria de acoperire a serviciilor noastre se află in Municipiul Bucuresti si nu numai !
De ce să ne alegeți pe noi?
•

Profesionalism Firma noastră dispune de echipe de curățenie și echipamente
specializate,reușind astfel să acoperim toate cererile și să îndeplinim cu succes toate doleanțele
dumneavoastră.

•

Eficiență Datorită experienței dobândite de-a lungul timpului folosim cele mai eficiente produse
și procedee de curățenie, minimizând astfel costurile materialelor consumabile și, implicit,
ale dumneavoastră

•

Siguranța serviciilor este garantată de personalul angajat numai după prezentarea cazierului și
a analizelor medicale, iar fiecare echipă de curățenie este permanent supravegheată de
personalul
din conducerea firmei.

•

Amabilitate Personalul este gata oricând să sară în ajutorul dumneavoastră.

•

Personal autorizat si eficient, gata să vă satisfacă cele mai ridicate exigențe.

•

Seriozitate Alături de noi puteți evita ”neplăcerile” cu personalul actual, nemaifiind nevoie să
angajați o persoană pentru această activitate, plata CAS, depunere declarații, plată concedii etc.

•

Prețuri accesibile pentru o curățenie impecabilă.

•

Economisiți timp, bani și energie

In catalogul de servicii exista urmatoarele operatiuni minimale:
•

ELIMINAREA PRIN ASPIRARE A PRAFULUI SI MURDARIEI DE PE MOCHETE, COVOARE ,
PARCHET, PARDOSELI ETC;

•

CURATARE UMEDA A PARDOSELILOR ( PARCHET, GRESIE ETC.);

•

STERGEREA PRAFULUI, INCLUZAND PIESELE DE MOBILIER SI ELECTRONICELE
EXISTENTE IN INCAPERI;

•

IGIENIZAREA GRUPURILOR SANITARE PRIN PROCEDEUL DE DEZINFECTIE;

•

CURATAREA SPATIILOR IN CARE SE SERVESTE MICUL DEJUN/ PRANZUL/ CINA;

•

CURATAREA BALUSTRADELOR;

•

STERGEREA SI CURATAREA TOCARIEI, A PLINTELOR SI A PERVAZURILOR;

•

STERGEREA PRAFULUI DE PE PRIZE, INTRERUPATOARE SI CURATAREA ACESTORA;

•

CURATAREA LUSTRELOR, A LAMPILOR SI A TUTUROR CORPURILOR DE ILUMINAT;

•

COLECTAREA GUNOIULUI SI DEPOZITAREA ACESTUIA IN LOCURILE SPECIAL
AMENAJATE;

•

CURATAREA SCRUMIERELOR;

• INLOCUIREA SACILOR MENAJERI;
Pentru o oferta personalizata privind compania dumneavoastra

Contacteaza-ne
LMC SERVICII CONEXE SRL
Adresa: Strada Aragonitului, Nr 5B, Sector 6, Bucuresti
Maricica : 0762.233.322
Costel: 0744.861.127
E-mail: maricicasicostel2020@gmail.com

Cu respect, director comercial Georgeta Birsan

