
                           

 Επιτακτική Ανάγκη η Αναβάθµιση της Ποιότητας στους Τρόπους Καθαρισµού 
 

Η ραγδαία ανάπτυξη της επιβαρυµένης ατµοσφαιρικής ρύπανσης στις µέρες µας δηµιουργεί την 
επιτακτική ανάγκη χρησιµοποίησης  Νέων Τεχνολογιών, σε όλους τους τοµείς και φυσικά και στον 
εσωτερικό περιβάλλοντα χώρο, όταν ο συµβατικοί τρόποι καθαρισµού που µέχρι τώρα γνωρίζαµε, ανήκουν 
πλέον στο παρελθόν.    
 

Η Αναγκαιότητα της επίτευξης άµεσων Καινοτόµων Επιχειρηµατικών Εφαρµογών, υποστηριζόµενη από 
την  ολοκληρωµένη εφαρµογή προγραµµάτων του Green And Clean, για την ανάπτυξη µιας αποτελεσµατικής 
περιβαλλοντικής διαχείρισης του εσωτερικού περιβάλλοντος χώρου, προσφέρει οικονοµικότερες λύσεις χωρίς 
εκπτώσεις στην Υγεία σας, την Περιουσία σας, η το Περιβάλλον.   

                      “Green And Clean Business” 
 

Καινοτόµες Επιχειρηµατικές Προτάσεις, για την αναβάθµιση της ποιότητας των εσωτερικών χώρων και την προστασία του περιβάλλοντος, 
προσαρµοσµένες σε προγράµµατα δράσεων του ΕΣΠΑ, αλλά και σε προγράµµατα επιχειρηµατικών πλάνων για κάθε περιοχή. 
 

Το 2013 οι υπηρεσίες υγειονοµικών και περιβαλλοντολογικών εφαρµογών, βρίσκονται στην τρίτη (3) θέση των 10 Καλύτερων 
Επιχειρηµατικών  Ευκαιριών για το 2013, στέφοντας το ενδιαφέρον πολλών Νέων Επιστηµόνων που ψάχνουν ”κάτι το 
διαφορετικό’’, σε Νέες αναδυόµενες επιχειρηµατικές  δραστηριότητες που συνδέονται στενά µε την Πράσινη ζήτηση.  
 

Ενδιαφέρον αναπτύσσετε και για την επέκταση δραστηριοτήτων, από επιστήµονες και επιχειρήσεις- εταιρείες που δραστηριοποιούνται µε 
την διαχείριση στους τοµείς των Υγειονοµικών Εφαρµογών αλλά και Περιβαλλοντολογικών Εφαρµογών. Έχουν την δυνατότητα να 
κάνουν  ‘‘Επενδύσεις σε Ανθρώπινο ∆υναµικό’’ µέσα από την επιχειρηµατική συνεργασία, µε Επιστηµονικους ∆ιαγνώστες ( Cleaning 
Advisors ) και τον θεσµό της χορηγίας (Sponsoring), δίνοντας τους την δυνατότητα µε τις Νέες θέσεις συνεργασίας,  οι Νέοι Επιστήµονες 
που πρέπει να παραµείνουν στην Ελλάδα, όπως, Γεωπόνοι,  Υγιεινολόγοι – Επόπτες ∆ηµόσιας Υγείας, Τεχνολόγοι Αντιρρύπανσης , 
Περιβαλλοντολόγοι, Χηµικοί, Κλωστοϋφαντουργοί. Αυτή η σηµαντική επιχειρηµατική ικανότητα αποτελεί µία Εναλλακτική και πιο 
∆ηµιουργικά Ελκυστική Επιλογή για την Αξιοποίηση Ταλέντων, σε σύγκριση µε την Εξαρτηµένη Εργασία. 
 

Εξάλλου οι Πολίτες που διαµένουν στην Ελλάδα  τους χρειάζονται για ενηµέρωση, διάγνωση, αλλά και στην έγκαιρη αντιµετώπιση 
προβληµάτων περιβαλλοντολογικού και υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
 

Η Αναγκαιότητα της ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης των προβληµάτων που ανακύπτουν στον καθαρισµό, µαζί µε την 
∆ιαφοροποίηση των Αναγκών στο τρόπο καθαρισµού, πρέπει να έχουν πάντα ως στόχο, την Βελτιστοποίηση της Απόδοσής σε 
Περιβαλλοντικό, Κοινωνικό και Οικονοµικό επίπεδο. 

                        Keeping It Green While Keeping It Clean 

Συνεχίζουµε τις προσπάθειές µας ώστε να ενθαρρύνουµε επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την καθαριότητα  αλλά και τους καταναλωτές 
ώστε να ζητούν παροχή ποιοτικής καθαριότητα, για οικονοµικότερες λύσεις χωρίς εκπτώσεις στην Υγεία και την περιουσία τους 
 

 Μια υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους µας  ,  ι    ι ι .στο περ βάλλον αλλά και σε ένα ευδ άκριτο επιχειρησ ακό κέρδος
 

Έχει γίνει επιτακτική ανάγκη πλέον η αναβάθµιση µηχανολογικού εξοπλισµού, των επιχειρήσεων- εταιρειών καθαρισµού χαλιών και 
ινωδών επιφανειών,  µε την ανάπτυξη νέας γενιάς καινοτόµου εξοπλισµού αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 
  

Η Τεχνολογία θα είναι σύµµαχος στην προσπάθεια βελτίωσης για την αναβάθµιση της ποιότητας του τρόπου ζωής , όταν οι εταιρείες 
καθαρισµού θα έχουν Ενεργή Συµµετοχή µε την «απαλλαγή» από το ρυπογόνα µηχάνηµα καθαρισµού παλιάς τεχνολογίας που 
επιβαρύνουν το περιβάλλον.  
 

  Green & Clean Services: Εναλλακτικές Μέθοδοι Απορρύπανσης για Νέες Επιχειρησιακές Ευκαιρίες           
 

● 1. Η Επαγγελµατική εφαρµογή απορρύπανσης µε αναζωογόνηση µε σύστηµα ταλαντωτικών δονήσεων και λανάρισµα των ινών, είναι 
ένα υποχρεωτικά πρωταρχικό στάδιο προεργασίας ενός επαγγελµατικού πλυσίµατος, ακόµα και στα ‘‘πιο δύσκολα’’ και ευαίσθητα 
χαλιά. Η αποµάκρυνση των  ‘‘ρυπογόνων µολυσµατικών παραγόντων ’’ µαζί µε σκόνη και άµµο που έχουν διεισδύσει στο βάθος του 
πέλους των χαλιών, προσφέρει πολλαπλά οφέλη στο χαλί, αλλά και στην υγεία µε την µείωση της “εσωτερικής επιµόλυνσης”.
 

● 2. Η Επαγγελµατική συσκευασίας και περιποίησης χαλιών γίνεται από ένα υπερσύγχρονο σύστηµα (Multi System  Machine), µε 
Αυτόµατο ηλεκτρονικό µέτρηµα διαστάσεων και τις προϋποθέσεις καινοτοµικών εφαρµογών για αµπαλάζ συσκευασίας, για µια 
εύκολη και ασφαλή  αποθήκευση. 
  

● 3. Συνεργασίες Πανελλαδικά µε Σύγχρονες Καθετοποιηµένες Μονάδες Ταπητοκαθαριστήριων, µέσα από το πρόγραµµα (Third Party 
Logistics Services), αλλά και σε προγράµµατα επιχειρηµατικών πλάνων για κάθε περιοχή.  Έτσι οι συνεργαζόµενες επιχειρήσεις-εταιρίες θα 
έχουν, χαµηλότερο κόστος και παροχή ποιότητας µε υψηλότερη προστιθέµενη αξία σε υπηρεσίες καθαρισµού, κάρτα ανάλυσης 
παρεχόµενων υπηρεσιών καθαρισµού ανά m², µε ανταγωνιστικό προβάδισµα προς τους πελάτες τους  
 

● 4 Νέες Επιχειρησιακές Ευκαιρίες µε εναρµονισµένα πρότυπα Bio-εφαρµογών καθαρισµού, για επέκταση δραστηριοτήτων σε 
Εναλλακτικές Μεθόδους Απορρύπανσης (Green Decontamination)  
  

“Green Decontamination:” Εξοπλισµός Bio-Εφαρµογών Επαγγελµατικής Απορρύπανσης και Εξυγίανσης’’.pdf
 

● Νέες Επιχειρηµατικές Συνεργασίες.  ● Νέες Θέσεις Συνεργασίας και Ευκαιρίες Καριέρας.   
 

 Επικοινωνήστε µαζί µας µε ένα email στο info@klintec.gr η να καλείτε στο 2104829839, 6932245887  για να δούµε όλα τα θέµατα σας 
µε όλες τις λεπτοµέρειες από κοντά, γιατί κάθε επιχείρηση – εταιρεία µε υπηρεσίες υγειονοµικών και περιβαλλοντολογικών εφαρµογών, 
χρειάζεται τον δικό της τρόπο αντιµετώπισης  ξεχωριστά για κάθε τµήµα – τοµέα.  
 

Ιωάννης Βγενής 
Cleaning Advisor 
 

Πηγή:   http://cleaningnews.gr/?p=5701  www.greenandclean.gr/ – http://www.greenm an.gr/itecle
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