
 

       Healthy Living: Νέας Γενιάς Καινοτόµα Επιχειρηµατικά Προγράµµατα.  
 
Η Αναγκαιότητα της Υγειονοµικής και Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης των προβληµάτων που ανακύπτουν στους 
εσωτερικούς χώρους , µαζί µε την διαφοροποίηση των αναγκών στο τρόπο εφαρµογών, πρέπει να έχουν πάντα ως στόχο, την 
βελτιστοποίηση της απόδοσής σε Υγειονοµικό, Περιβαλλοντικό, Κοινωνικό και Οικονοµικό επίπεδο. 
 

Ραγδαίες οι εξελίξεις και ο καταιγισµός πληροφοριών Αρνητικού Κλίµατος, στις αλλαγές που επιβάλλει η 
σηµερινή εποχή, για την  βελτίωση της ποιότητας του τρόπου ζωής   
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http://cleaningnews.gr/?p=7796

 

Είναι Επιτακτική Ανάγκη η Αναβαθµισµένη διασφάλιση µιας ποιοτικά  καλύτερης ζωής. 
 

∆ιαβάζουµε συχνά όλο και περισσότερο για τα προβλήµατα από τα αιωρούµενα σωµατίδια και τις επιπτώσεις στην υγεία µας, 
για τους θανάτους από νοσήµατα του αναπνευστικού, για την ραδιενεργή βόµβα µέσα στα σπίτια µας  και τις µετρήσεις του  
ραδονίου. 
 

Η Επιστηµονική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (ΕΕΑΚΑ), στην Επιστηµονική Ενηµέρωση –∆ελτίο Τύπου 
(Αιθαλοµίχλη και τις αλλεργίες), εκφράζει την ανησυχία της για τις αρνητικές συνέπειες στην υγεία των πολιτών που προκαλεί η 
αλόγιστη  καύση υλικών όπου  παράγονται αιωρούµενα σωµατίδια, µονοξείδιο του άνθρακα, αλλά έρχεται να προστεθεί και η 
µη σωστή χρήση της ηλεκτρικής µας σκούπας . 
 

Οι νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις για τα βιοκτόνα και τις συνεχείς προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται και να τηρούνται πιστά 
, για την ορθή και ασφαλή εφαρµογή τους, σε κατοικηµένες περιοχές. Οι αναγραφόµενοι τρόποι εφαρµογής 
αναφέρουν,(….. να αποµακρύνονται όπως σκόνη, αλλεργιογωνοι παράγοντες , περιττώµατα άκαρπων, νεκρά κύτταρα από 
το ανθρώπινο δέρµα, κ.α …. διότι όσο πει βαθιά εισχωρήσει το προϊόν , τόσο ποιο αποτελεσµατική θα είναι η δράση του.)  
 

Αν και οι Επαγγελµατικές εφαρµογές µε Υδρονέφωση για πολλούς θεωρούνται ποιο ήπιες ,τα µικροσταγονίδια – νερό και 
βιοκτόνο- εµπλεκόµενα µε την σκόνη , οπού µπορεί να εισπνευστούν. Αυτοί είναι και οι λόγοι που οι επιστήµονες συνιστούν 
να χρησιµοποιούνται επαγγελµατικές εφαρµογές µε τον ποιο ασφαλή τρόπο και όσο το δυνατόν λιγότερα βιοκτόνα.. 
 

Η προστασία του Βιο-περιβάλλοντος  , πρέπει να αντιµετωπιστεί ως πρόκληση αλλά και ως πρόσκληση, µε εστίαση σε µια 
συντονισµένη και άµεση προσπάθεια, για την διασφάλιση µιας ποιοτικά καλύτερης και ζωής. 
 

Ο Συντονισµός δράσεων για τον ‘‘έλεγχο των αιωρούµενων ρυπογόνων µικροσωµατιδίων” και την αποφυγή επιµόλυνσης στους 
εσωτερικούς χώρους, έχει κριθεί απαραίτητος.  
 

Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούµε ότι,  τα  Καινοτόµα Επιχειρηµατικά Προγράµµατα  Hea thy L v ng  µαζί µε
τις Bio-Εφαρµογές και Μεθόδους Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών,  αποτελούν «Ασπίδα προστασίας» για τον 
άνθρωπο αλλά και το περιβάλλον.  
 

Η Τεχνολογία Σύµµαχος στην Προσπάθεια Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής 
 

● Η επιχειρηµατική αναγκαιότητα για επιβίωση, µέσα από την επιχειρηµατική ανάπτυξη και επίτευξη των αµέσων εφαρµογών 
στην αποτελεσµατική διαχείριση, καλούν τον επιχειρηµατικό κόσµο να ανταποκριθεί στις αναφυόµενες ανάγκες καθιστώντας 
την καθιέρωση των Νέων Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών, ως αναντικατάστατα και αναγκαία εργαλεία για την διεκπεραίωση 
τους.  
 

● Στηρίζεται από την ανάπτυξη διαµορφωµένων προγραµµάτων µιας πλήρους ενηµέρωσης στην εναρµόνιση των δαπανών µε 
την ποιότητα των παρερχοµένων υπηρεσιών, µε στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής µέσα από 
οικονοµικά έξυπνες λύσεις µε Bio-Εφαρµογές καθαρισµού που µας βελτιώνουν τον τρόπο ζωής.
                                                                                                              

● Υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους µας την περιουσία τους και στο περιβάλλον.   
● Υποχρέωση απέναντι σε ένα Ευδιάκριτο Επιχειρησιακό Κέρδος, µε αύξηση των πωλήσεων µε την ∆ιείσδυση σε νέους 
τοµείς της αγοράς, Θωράκιση, Βελτίωση των σχέσεων και Μείωση των λειτουργικών εξόδων,  
   

Ένα είναι σίγουρο : Μέχρι σήµερα δεν έχετε φτάσει στο ανώτατο σηµείο αξιοποίησης όλων των δυνάµεων που έχετε. 
Αυτό σηµαίνει πως υπάρχουν περιθώρια που πρέπει να τα αξιοποιηθούν, µε ελαχιστοποιηµένο κατά πολύ τον επιχειρηµατικό 
κίνδυνο. Είναι γεγονός, ότι µέσα από την ανάπτυξη µιας Πολυτοµεακής ∆ράσης, η Ενδο-επιχειρηµατικότητα 
αναδεικνύεται ως µοχλός ανάπτυξης των νέων καινοτόµων τµηµάτων. 
 

Ζητήστε να µάθετε για τα Καινοτόµα Επιχειρηµατικά Προγράµµατα Healthy Living  …και επωφεληθείτε από τις Συλλογικά 
Οµαδοποιηµένες Προσφορές µε Ανταποδοτικά Οφέλη!!! και τις Νέες Επιχειρηµατικές Συνεργασίες. 
  

Επικοινωνήστε µαζί µας στο 2104829839,  6932245887 για να δούµε όλα τα θέµατα σας µε όλες τις λεπτοµέρειες από κοντά, 
γιατί κάθε επιχείρηση – εταιρεία χρειάζεται τον δικό της τρόπο αντιµετώπισης για κάθε τµήµα – τοµέα ξεχωριστά.     
 
Με εκτίµηση, 
                                                                                                                                        
Βγενής Ιωάννης 
info@klintec.gr    
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