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Σχετικά με Εμάς
Η One Services ιδρύθηκε το 2013 κάτω από δύσκολες συνθήκες στην αγορά
του επαγγελματικού καθαρισμού. Σκεπτόμενοι ως πελάτες, διαπιστώσαμε ότι
υπάρχει ανάγκη από μια παρεχόμενη υπηρεσία με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.
Παράλληλα επικρατεί τα τελευταία χρόνια μια τάση απλοποίησης σε όλους τους
τομείς της ζωής και όλο και περισσότερο αναζητούμε μια λύση για περισσότερα
προβλήματα. Αυτά λοιπόν έπρεπε να τα συνδυάσουμε με την πολυσήμαντη
έννοια της καθαριότητας. Αποφασίσαμε την ίδρυση της One Services με σκοπό
τη κάλυψη αυτού του κενού. Έχοντας ως στόχο μας την άψογη ποιότητα και την
απόλαυση του πελάτη προσφέραμε εξ αρχής «Ολοκληρωμένες Λύσεις Καθαρισμού»
και γρήγορα βρεθήκαμε να κατέχουμε μια σημαντική θέση στην αγορά. Σήμερα με
ίδιο πάθος αντιμετωπίζουμε καθέναν από εσάς ξεχωριστά. Θέλουμε εσείς, να είστε
απαλλαγμένοι από την καθημερινή σας ενασχόληση με την καθαριότητα.

Περιγραφή Υπηρεσιών
- Δίνουμε μεγάλη σημασία στη διατήρηση του χώρου σας καθημερινά στα επίπεδα
καθαριότητας που θα πρέπει να έχει κάθε σύγχρονος επαγγελματικός χώρος,
εξαλείφοντας δυσάρεστες μυρωδιές, σκουπίδια, βρωμιά και εμπόδια που μπορεί να
υποβαθμίζουν το περιβάλλον εργασίας σας. Είτε πρόκειται για μια μικρή εταιρεία είτε
για μεγάλους επαγγελματικούς χώρους, εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα, γραφεία,
τράπεζες, φροντιστήρια, καταστήματα, χώρους υγείας, ακόμα και για βιομηχανικούς
χώρους, εργοστάσια, αποθήκες, έχουμε και θα σας προσφέρουμε Ολοκληρωμένες
Λύσεις Καθαρισμού.
- Επίσης, διαθέτουμε επιστημονικό δυναμικό, το οποίο χρησιμοποιεί σύγχρονες
μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων από έντομα και τρωκτικά,
πιστοποιημένων προδιαγραφών συστήματος HACCP, προστατεύοντας τους χρήστες
του χώρου, τα οικόσιτα ζώα και εν γένει τα είδη της πανίδας που δεν αποτελούν
στόχο.
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