Επενδύσεις σε Πράσινες Επιχειρήσεις
Επαγγελματικού Καθαρισμού.
Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor
Υποχρέωση απέναντι στο περιβάλλον.
Επενδύσεις σε Πράσινες Επιχειρήσεις Επαγγελματικού Καθαρισμού, Green Services - Home Solutions, συντείνουν όλο και περισσότερο στην ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού κόστους, στην οικονομία και την αγορά. Είναι μια Αναδυόμενη Επιχειρηματική Δραστηριότητα, η οποία συνδέεται
πολύ στενά με την πράσινη ζήτηση σε καινοτόμα πεδία που δεν έχουν ακόμη αναδειχθεί.
Οι Βέλτιστες Πρακτικές Οικολογικού Σχεδιασμού, με Περιβαλλοντική Διαχείριση
στον Κλάδο Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού, συνδέονται άμεσα με την Θετική Ανάπτυξη
Πολλαπλών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, φιλικών προς το περιβάλλον αλλά και με
την ανάδειξη μορφών που συνδέονται με την Περιβαλλοντική Αξία.

Νέας Γενιάς Καινοτόμες Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Η Ανάπτυξη Εναλλακτικών Μεθόδων για μια Βελτιωμένη Ποιότητα στον Εσωτερικό Περιβάλλοντα Χώρο είναι
Επιτακτική Ανάγκη, λειτουργεί δε ως μέσο ενός Περιβαλλοντικού Συστήματος Διαχείρισης, για τις λύσεις των προβλημάτων που ανακύπτουν στην καθαριότητα. Η Υιοθέτηση αυτών των Μεθόδων αλλά και η Ανάπτυξη Συστημάτων
Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας του Green Services, είναι ένα Δημιουργικό Ποιοτικό Άλμα με Υπόβαθρο την Αξιολόγηση, ώστε να προσφερθούν οικονομικά ποιοτικές υπηρεσίες καθαρισμού μιας προστιθεμένης αξίας με ανταγωνιστικό
προβάδισμα.
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται προς ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, πιο φιλικό
προς το περιβάλλον. Αυτές οι καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες στηρίζονται σε πραγματικές ανάγκες, μέσα από ένα
ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον, μιας παγκόσμιας τάσης για Αναβαθμισμένη Ποιότητα Διαβίωσης. Όσο η ζωή δυσκολεύει , τόσο το ενδιαφέρον για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στο σπίτι θα αυξάνει. Η επιστροφή στις φιλοσοφίες
περί εσωτερικής αρμονίας και ηρεμίας ξαναμπαίνουν στην ζωή μας, με χιλιάδες προϊόντα και υπηρεσίες που συνδέονται με την ανθρώπινη αυτή ανάγκη.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η αυξανόμενη Οικολογική Ευαισθητοποίηση του κοινού, η απαιτήσεις στην καθαριότητα για λόγους ουσίας και αισθητικής αυξάνουν. Η Ευαισθητοποίηση για τις Περιβαλλοντικές Αλλαγές μαζί με τις
συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, σε θέματα υγιεινής για καθαρούς εσωτερικούς χώρους, απαιτούν
την χρήση εξειδικευμένων μεθόδων και συστημάτων επαγγελματικού καθαρισμού. Η Εφαρμογή των προγραμμάτων
του Green Services αποτελούν «Ασπίδα προστασίας» για τον ίδιο τον άνθρωπο αλλά και το περιβάλλον .

Green & Clean: Μια Οικολογική Ευαισθητοποίηση στους
τρόπους αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών για τον Καθαρισμό.
Με τη ραγδαία εξέλιξη και τις αλλαγές που επιβάλλει η σημερινή εποχή για την βελτίωση
της ποιότητας ζωής αλλά και η καθιέρωση των Νέων Τεχνολογιών, ως αναντικατάστατα
και αναγκαία εργαλεία για την διεκπεραίωση κάθε είδους εργασίας, ο επιχειρηματικός κόσμος καλείται να ανταποκριθεί στις αναφυόμενες ανάγκες.
Για την Προστασία του Περιβάλλοντος, έπρεπε να είχαμε απαλλαγή από ρυπογόνους μεθόδους και μηχανήματα καθαρισμού παλαιάς τεχνολογίας που το επιβαρύνουν. Η αντικατάσταση τους με Επενδύσεις σε Αποτελεσματικά
Καθαρές Τεχνολογίες με Ενεργειακά και Περιβαλλοντολογικά Βιώσιμες Μεθόδους Εξειδικευμένων Διαχειριστικών
Λύσεων στον Καθαρισμό των Εσωτερικών Χώρων, δεν κοστίζουν αποδίδουν με Αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου, πετυχαίνοντας συγχρόνως την Αναβάθμιση της Ποιότητας του
Τρόπου Ζωής.
Είναι σαφές ότι ο Καθαρισμός είχε ανάγκη μιας Πραγματικής Αλλαγής
και το ενδιαφέρον αυξάνεται για Νέες Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Η αναγκαιότητα της Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των προβλημάτων που ανακύπτουν στον καθαρισμό, πρέπει να έχει πάντα ως στόχο, την Βελτιστοποίηση της
Απόδοσής σε Περιβαλλοντικό, Κοινωνικό και Οικονομικό επίπεδο. Η διαφοροποίηση των
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αναγκών στο τρόπο καθαρισμού έχουν επιβάλει στους επαγγελματίες του καθαρισμού να ακολουθούν και ενίοτε να
προλαβαίνουν τις ανάγκες της αγοράς, προκειμένου να προσφέρουν συμφέρουσες, αποδοτικές και πλέον όσο γίνεται
πιο φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις καθαρισμού.
Η αφομοίωση της πράσινης επιχειρηματικότητας στη δραστηριότητα Πράσινων Επιχειρήσεων Επαγγελματικού Καθαρισμού, ως νέο μοντέλο στην πράσινη ανάπτυξη, αποτελεί μια ευκαιρία επένδυσης μέσα στην κρίση. Συμβάλλει στην
οικονομική ανάπτυξη, μιας και το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων αποτελεί πια τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα και όχι
επιχειρηματικό μειονέκτημα, λειτουργώντας ως μήτρα της πράσινης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, με νέες θέσεις εργασίας ,έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία, έσοδα από Φ.Π.Α. και φόρους εισοδήματος, με τον καταναλωτή να παίρνει απόδειξη για τα έξοδα, ενώ σύγχρονος θα καταπολεμάτε και η μαύρη αγορά εργασίας στον καθαρισμό.
Παράλληλα εκτιμάτε ότι χρειάζεται να δοθούν κίνητρα, για την Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Επιχειρησιακών
Ευκαιριών, με την Δημιουργία Πράσινων Επιχειρήσεων Επαγγελματικού Καθαρισμού, αλλά και για την Αναβάθμιση και δημιουργία Νέων Τμημάτων στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις -εταιρίες καθαρισμού. Η αξιοποιήσει της ανάπτυξης τέτοιων πρωτοβουλιών σε μια Αναξιοποίητη Αγορά με Αυξανόμενη Ζήτηση, θα αποφέρει Νέες θέσεις
εργασίας.
1) Πρέπει άμεσα να Ενεργοποιηθούν τα Προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ για Ελευθέρους Επαγγελματίες
2) Πρέπει άμεσα να Ενεργοποιηθούν και να προσαρμοστούν Προγράμματα του
Υπουργείο Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007 – 2013.
α) Πρόγραμμα: «Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Νέων»
β) Πρόγραμμα: «Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Γυναικών»
Το Επιχειρηματικό μας Πλάνο είναι, προσαρμοσμένο στις Νέας Γενιάς Επιχειρηματικές
Προτάσεις με Καινοτομίες για την Αναβαθμισμένη Ποιότητα Καθαρισμού Εσωτερικών
Χώρων με Προστασία του Περιβάλλοντος, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται, σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ, αλλά και στον προγραμματισμό των αναπτυξιακών δράσεων για το ΕΣΠΑ.

Καθιερωθήκαμε ως το Πρότυπο Κέντρο Εξειδικευμένων Διαχειριστικών
Λύσεων Καθαρισμού Εσωτερικών Χώρων.
Η Klintec πρωτοπορεί με τα Green and Clean και τα Νέας Γενιάς Καινοτόμα προγράμματα για την Καθαριότητα και την Προστασία του Περιβάλλοντος , μέσα από μεθόδους, προϊόντα και Προτάσσεις βασιζόμενες σε δύο πρωτότυπους μηχανισμούς στήριξης που
διασφαλίζουν μια επιτυχημένη ανάπτυξη.
Είμαστε πρόθυμοι να σας ενημερώσουμε για το Ολοκληρωμένο Επιχειρηματικό Σχέδιο, Advanced Cleaning Concept, ώστε μέσα από τις Νέες Επιχειρησιακές Ευκαιρίες μιας Επιτυχημένης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, για να προσφερθούν μεταξύ άλλων, Νέες θέσεις εργασίας.
Υποστηρίζουμε το Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέσα από την Ενδο-επιχειρηματικότητα, έχοντας ελαχιστοποίηση τον
επιχειρηματικό κίνδυνο που λαμβάνει κάποιος όταν ξεκινάει μία επιχείρηση, καθώς έρευνα, μελέτη, προετοιμασία και
σωστή καθοδήγηση, του δίνουν την δυνατότητα να αποκτά πρόσβαση σ’ ένα αξιόλογο μηχανισμό στήριξης, για την
έναρξη μιας Επιτυχημένης Επιχείρησης.
Το χαμηλό ύψος της αρχικής επένδυσης ,τα λίγα λειτουργικά έξοδα, η μοναδικότητα του επιχειρηματικού συστήματος,
το δοκιμασμένο και επιτυχημένο προϊόν ή υπηρεσίες, η πλήρης τυποποίηση του συστήματος (εκπαίδευση, υποστήριξη,
διαδικασίες) μας καθιστούν Πρωτοπόρους και Μοναδικούς στο είδος μας (Cleaning Advisors) στοχεύοντας σε μία
Αμφίδρομη Επαγγελματική Μακροχρόνια Σχέση.

Είμαστε ’δω για τους Νέους που δεν θέλουν να είναι άνεργοι.
Απαραίτητα προσόντα: Νέοι -Νέες από 25 ετών, με Φιλοδοξίες και Οργανωτικές ικανότητες,
Ομαδικό Πνεύμα Συνεργασίας, διάθεση για εργασία και Αυτοκίνητο.
Φιλοσοφία μας: «Ο πελάτης είναι φίλος, ο ανταγωνιστής συνεργάτης και ο συνεργάτης Οικογένειά μας»
Επεκτεινόμαστε Δυναμικά σε όλη τη Ελλάδα με:
● Νέες Επιχειρηματικές Συνεργασίες.
● Νέες Θέσεις Συνεργασίας και Ευκαιρίες Καριέρας.
www.klintec.gr
e-mail: info@klintec.gr
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