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Problémája van a nyereség fenntartásával 
szerződéses takarító vállalkozásában? Nincs 
egyedül. Annak ellenére, hogy a szerződéses 
takarítási szolgáltatások piaca nő, a nyereség 
csökken. 

A nyereségesség kulcsa, hogy stratégiai 
döntéseket hozzon ügyfeleivel, berendezéseivel 
és működésével kapcsolatosan. Itt a 10 legjobb 
gyakorlat, amely segít Önnek nem csupán 
megőrizni, de növelni is árrését.

1. Emeljen árat...  
és adjon az árnak megfelelő értéket
Egy olyan környezetben, ahol a szerződő feleket arra  
kényszerítik, hogy csökkentsék áraikat. Évente az ügyfelek 
akár 50%-a vált szerződéses partnert*, ez ellentmondásosnak 
tűnhet, azonban, ha nagyobb értéket ad a jobb szolgáltatá-
soknak köszönhetően, emelni tudja árait az árait – és ezáltal 
nyereségét is.

2. Célozzon meg jövedelmező piacokat
A kiskereskedelem az elsődleges bevételi forrás szokott lenni a 
szerződéses takarítók számára, azonban ez a piaci szegmens 
zsugorodik és ezzel együtt a potenciális piaci profit is csökken. 
Az MTW Kutatási jelentés arra a megállapításra jutott, hogy 
a fejlődési lehetőségek első három területe a szabadidős 
tevékenységek, az irodák és az egészségügyi létesítmények. Az 
egészségügy különösen jövedelmező lehet, mivel az intézmények 
hajlamosak arra, hogy hálózatként működjenek – ha megkötött 
egy szerződést egy magánkézben lévő ápolási otthonnal vagy 
kórházzal, könnyebb lesz a teljes hálózatban terjeszkednie.

3. Nyújtson speciális takarítási szolgáltatásokat
Az 2019-ben 43,3 milliárd euróra becsült ágazat* egy nagyon 
fontos szektor az értékalapú növekedéshez. Az összes 
szerződéses takarító a padlótisztításra összpontosít, azonban 
nem mindegyikük összpontosít a fertőzések visszaszorítására, 
a speciális csatorna- és lefolyó tisztításra, illetve a magasban 
végzett/nehezen hozzáférhető helyeken való takarításra. A 
szolgáltatáskínálat speciális szolgáltatásokkal való bővítésével 
javítja esélyeit, hogy több szerződést nyerhessen el a különböző 
iparágakban.

4. Szerezzenek alkalmazottai tanúsítványokat 
A tanúsítási programok, mint a BICSc által kínáltak is, kétféle 
képpen növelhetik nyereségét. Először is javítják a vállalkozása 
által az ügyfeleiben keltett benyomást, így az ügyfelei hajlandóak 
lesznek többet fizetni szolgáltatásaiért. Másodszor pedig 
csökkentik a munkahelyi baleseteket és egyéb problémákat, 
amelyek a lényeget érintik.

*MTW Kutatás – Szerződéses takarítási piackutatás és -elemzés, Egyesült Királyság 2019.
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5. Teljesítsen túl minden megfelelőségi 
követelményt
Amennyiben irodákat takarít, az egészségre, a biztonságra 
és a környezetre (HSE) vonatkozó előírások valószínűleg az 
egyetlen követelmények, amelyeknek meg kell felelnie, de 
más környezetben, így kórházakban és élelmiszergyártó 
üzemekben, további követelmények betartására is szükség lehet. 
Mielőtt árajánlatot nyújtana be az ilyen jellegű projektekre, 
győződjön meg róla, hogy pontosan ismeri a követelményeket 
és hogy képes ezeket túlteljesíteni. Ez előnyhöz juttatja Önt 
olyan ágazatokban, ahol az ügyfelek nem engedhetik meg 
maguknak, hogy kockáztassanak.

6. Fokozza a munkavállalók teljesítményét  
új berendezésekkel
Mivel a munkaerő költségek a takarítási szerződések 80%- 
át teszik ki, a haszonkulcs növelésének egyik módja, hogy 
csökkenti az időt, amit alkalmazottai az egyes feladatokkal 
töltenek – miközben megőrzi a minőség magas színvonalát. 
Megteheti ezt a berendezés funkcióinak bővítésével. Például 
akár 50%-kal csökkentheti a takarításra fordított időt, ha olyan 
padlótisztítót használ, amely egyszerre tisztít és szárít, ahelyett, 
hogy kétszer kellene végig mennie ugyanazon a padlófelületen.

7. Váltson zöldre
A vállalatok manapság nagyon komolyan veszik a vállalati 
társadalmi felelősség-vállalást, részben azért, mert a fogyasztók 
nyomást gyakorolnak rájuk – részben pedig azért is, mert 
szeretnének helyesen cselekedni. Zöld takarítási módszerekkel 
a kínálatában azonnal megnövelheti szolgáltatásai értékét. 
A tisztítószerek és egyéb tisztító vegyszerek használatának 
csökkentésével is pénzt takarít meg.

8. Végezzen megfelelő szervizelést  
és karbantartást berendezésén
A kereskedelmi takarító berendezések nap mint nap ki vannak 
téve az intenzív használatnak. Rendszeres szerviz és karbantartás 
nélkül, idővel csökken a berendezések teljesítménye, csökkentve 
a takarítás eredményének minőségét. A gépek lehető legha-
tékonyabb és hatásosabb működésének megőrzésére mindig 
tartsa be a javasolt karbantartási ütemtervet. Ami még ennél is 
jobb: kössön szervizelési és karbantartási szerződést az eredeti 
alkatrész beszállítójával, aki a gépet gyártotta, hiszen ők tudják 
a legjobban, hogy hogyan kell azt ápolni.

9. Használja fel az adatokat műveletei 
optimalizálásához
A napi szintű működésére vonatkozó adatok összegyűjtése  
és elemzése a legjobb módja annak, hogy azonosítsa azokat a 
hatékonysági problémákat, amelyek negatívan befolyásolják a 
haszonkulcsait. Úgy tűnik egy adott gép mindig üzemen kívül 
van? Egy bizonyos ismétlődő feladat mindig több időbe telik, 
mint az Ön által kiszabott idő? A hatékonysági problémák 
felismerése az első lépés ezek kiszüböléséhez. 

10. Számlázzon a valódi értékért,  
ne az eltöltött időért
Végezetül, az első ponthoz visszakanyarodva, érték alapján 
számlázzon, ne idő alapján. A listán szereplő egyéb stratégiák 
megvalósítása növeli a szolgáltatásai érzékelt értéket, még 
akkor is, ha csökkenti a szolgáltatások elvégzéséhez szükséges 
időt. Ne szúrjon ki magával azzal, hogy kevesebbet számláz ki, 
mint amennyit szolgáltatásai valóban érnek. 

01 Hogyan őrizze meg a nyereségességét
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Hogyan toborozzon, képezze 
alkalmazottait és tartsa meg 
minőségi ügyfeleit

02

Míg az ágazatban az alkalmazottak nagy része 
minimálbérért – vagy azt megközelítő bérért – 
dolgozik, a munkaerő megtartása kulcsfontosságú 
probléma a szerződéses takarítási piacon. 

A munkaerő megtartása a takarító cégeknek 
sok pénzébe kerül. Egy az Amerikai Fejlesztési 
Központ (Center for American Progress, röv. CAP) 
által készített tanulmány arra a megállapításra 
jutott, hogy a 26 700 eurót vagy annál kevesebbet 
fizető pozíciók esetében a fluktuáció költsége az 
alkalmazott éves fizetésének 16%-a.

Csökkentse a fluktuációt a 10 legjobb gyakorlat a 
toborzáshoz, képzéshez és a minőségi munkaerő 
megtartásához segítségével:

1. Fizessen többet az ágazati átlagbérnél
A profit növelése a bérek lenyomásával gyakori taktika, de 
nem követendő. Ahelyett, hogy minden egyes alkalmazott 
távozásával 4270 eurótól (a 26700 euró 16%-a) esne el, 
mérlegelje a fluktuáció csökkentését a valódi megélhetést 
biztosító bérek megfizetésével, és tegye a pénzt közvetlenül  
az alkalmazottak zsebébe. Nagyon fontos ez napjainkban, 
amikor az alacsony foglalkoztatottság egyet jelent azzal,  
hogy a munkavállalók nagyobb eséllyel váltanak munkahelyet.

2. Nyújtson egészségügyi juttatásokat
Hogy törődik alkalmazottai egészségével és jóllétével, 
azt jelzi, többet jelentenek Önnek egy puszta számnál. A 
vállalati egészségvédelmi terv lehetővé teszi az alkalmazottak 
számára, hogy pénzt igényeljenek vissza egészségügyi és 
jólléti kiadásaikért (egy előre meghatározott összeghatárig), 
és egyértelmű értéket nyújt: a boldogabb munkavállalókon 
kívül javítja azon képességét, hogy tehetséges dolgozókat 
toborozzon és meg is tartsa ezeket.

3. Alakítson ki családbarát munkapolitikát
A családbarát munkapolitika segíthet jelentősen csökkenteni  
az alkalmazottak fluktuációját. Rugalmas munkaidő, a hosszabb 
szülői szabadság és kiegészítő gyermekgondozási ellátások 
képesek helyreállítani a munka és a magánélet egyensúlyát.

4. Kínáljon kreatív juttatásokat
Nem szükséges ingyenes étkezést és masszázst biztosítania 
– még a kisebb pluszjuttatások is képesek nagymértékben 
megváltoztatni azt, hogyan érezzék magukat alkalmazottai 
munkába jövetelkor nap mint nap. Adjon jobb minőségű 
kávét a pihenőben, tortát az alkalmazottak szülinapján vagy 
szponzorálja azokat az alkalmazottakat, akik részt vesznek  
5K versenyeken vagy egyéb tevékenységekben.
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5. Vásároljon olyan takarítóberendezéseket, 
amelyeket egyszerű használni
Üzlettulajdonosként Ön feltehetően előnyben részesíti a haté-
konyságot, megbízhatóságot és tartósságot, ha berendezést 
vásárol. De a bevetés helyén dolgozó takarítók számára a leg-
fontosabb funkció mégis csak a könnyű használat. Győződjön 
meg róla, hogy az Ön által vásárolt berendezés intuitív felhasz-
nálói felülettel rendelkezik és könnyen manőverezhető, így az 
alkalmazottainak nem kell küszködnie annak üzemeltetésével.

6. Képezze alkalmazottait munkába lépéskor, majd 
azt követően folyamatosan is
Az Egyesült Királyság takarítási ágazatában az összes vállalat 
60%-a szervezett vagy támogatott valamilyen képzést 2017-
ben. Azonban ez nem éri el a különböző ágazatok egyesült 
királysági 66%-át*. A megfelelő képzés kulcsfontosságú az 
alkalmazottak biztonságának és teljesítményének, valamint 
az ügyfelek megelégedettségének megőrzésében. Az online 
képzési portálok, mint a Nilfisk Egyetem, lehetővé teszik az 
alkalmazottak számára, hogy gyorsan fejlődjenek és lehetővé 
teszik a szezonális alkalmazottak számára, hogy megőrizzék 
vagy fejlesszék képességeiket.

7. Hangsúlyozza ki a növekedési lehetőségeket
Az elsődleges oka annak, hogy a munkavállalók kilépnek 
munkahelyükről az, hogy nincs lehetőségük a fejlődésre vagy 
előlépésre. A takarító személyzet tagjainak lehetősége van 
a vezetői vagy menedzsmenti pozícióba való előre lépésre? 

Hangsúlyozza ki a lehetőségeket a toborzási folyamat során és 
vázoljon fel egyértelmű irányvonalat, hogy az emberek tudják, 
hogyan kövessék azokat.

8. Vezessen be ajánlási programot
Számos új szerződés már meglévő ügyfelekkel kerül megkötésre. 
Ez az alkalmazottak toborzása esetében is igaz. Az ajánlások a 
második leghatékonyabb forrása az új munkaerő-felvételének 
(a belső jelentkezők után). Az ajánlási programokat bevezető 
vállalatoknál magasabb a munkaerő megtartás aránya is 
azokhoz a cégekhez képest, akik online hirdetésekből tesznek 
szert új alkalmazottaikra.

9. Ügyeljen a márkája hírnevére
Akárcsak a lehetséges ügyfelek, a lehetséges alkalmazottak 
is online ellenőrzik le Önt, mielőtt amellett döntenének, 
hogy jelentkeznek az adott állásra, ezért ügyeljen a márkája 
hírnevére. Amennyiben jelenlegi és korábbi alkalmazottai 
pozitív dolgokat mondanak az Ön vállalkozásáról, könnyebb 
lesz magas színvonalú jelölteket magához vonzania a jövőben.

10. Méltósággal és tisztelettel bánjon 
alkalmazottaival
Végezetül pedig, bánjon jól alkalmazottaival. Amennyiben 
alkalmazottai úgy érzik, megbecsülésben van részük, 
keményebben fognak dolgozni – és tovább maradnak Önnél. 
Ez a legkönnyebb módja annak, hogy növelje ügyfelei 
elégedettségét és azok megtartását.

02  Hogyan toborozzon, képezze alkalmazottait 
és tartsa meg minőségi ügyfeleit

*Brit Takarítóágazati Tanács Kutatási Jelentés 2019
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Könnyű új lehetőségeket találni a kereskedelmi 
takarító ágazatban, a szerződések elnyerése 
azonban már egy másik történet. A takarítási 
piacon nagyon nagy a verseny, és ez a verseny 
jórészt azzal függ össze, hogy a vállalatok 
hajlandók-e a lehető legalacsonyabb áron dolgozni.

Azonban a lehető legalacsonyabb árak elérésére 
irányuló verseny nem egy fenntartható üzleti  
modell. Ez nyomást gyakorol Önre, alkalmazottaira, 
de cége működésére is. Ehelyett, kerülje el a 
versenyt, ezzel a 10 legjobb gyakorlattal új 
szerződések elnyerésére tippünkkel – anélkül,  
hogy csökkentené árait.

1. Kérjen ajánlást meglévő ügyfeleitől
Jelentős mennyiségű kutatási tapasztalat mutatja, hogy 
a beajánlott komoly szándékú potenciális vevők nagyobb 
valószínűséggel realizálódnak, mint az egyéb forrásokból 
származó komoly szándékú potenciális vevők és nagyobb 
élettartam során gyűjtött értékeket nyújtanak. Az első osztályú, 
komoly szándékú vevők megszerzéséhez gondoljon jelenlegi 
legjobb ügyfeleire – azokra az ügyfelekre, akikből többet 
szeretne – és kérdezze meg őket, hogy tudnak-e valakiről, 
akinek előnyére válhatnának az Ön által nyújtott szolgáltatások.

2. Optimalizálja digitális jelenlétét
Weboldala ugyanúgy néz ki, mint 20 évvel ezelőtt? Aktívan 
használja a közösségi médiát? Milyen online értékeléseket 
kap? A vállalatközi vevők több, mint 60%-a a neten kezdi a 
keresést, ezért vegye át az irányítást digitális jelenléte felett, és 
gondoskodjon róla, hogy az Ön által gyakorolt első benyomás  
jó benyomás legyen.

3. Szakosodjon célpiacára/célpiacaira
A kiskereskedelmi lehetőségek csökkenésével a takarító 
cégeknek új piacot kell keresniük, amely piacok közül számos 
egyedi takarítási követelményeket ír elő. Például az egészség-
ügyi létesítményeknek fertőzésveszély elleni takarításra van 
szüksége, a betegek tartózkodási helyének fertőtlenítésére, 
illetve egyéb speciális szolgáltatásokra. Ha eldöntötte, hogy 
melyik piacot kívánja megcélozni, gondoskodjon róla, hogy 
képes valamennyi szolgáltatást rendelkezésre bocsátani,  
amire csak szükségük lehet.

4. Összpontosítson a potenciális vevők legnagyobb 
kihívásaira
Milyen problémái vannak potenciális vevőinek, amelyek 
megoldásában Ön segédkezhet? Vannak megfelelőségi 
problémáik? Nagy hangsúlyt fektetnek rá, hogy jó 
benyomást keltsenek? A múltban már kipróbáltak takarítási 
szolgáltatásokat, de gyenge eredménnyel? Kérdezze meg 
potenciális vevőit, hogy számukra mi jelent kihívást, hallgassa 
meg válaszaikat és hozzon létre egy tervet, amely segítségével 
megbirkózhatnak ezekkel a kihívásokkal.

Hogyan nyerjen el 
új szerződéseket

03
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03  Hogyan nyerjen el új szerződéseket

5. Kötelezze el magát csapata képzése  
és minősítése mellett
A kiváló minőségű munkaerő az Ön legnagyobb értéke, 
nem csak a munkájában, az értékesítési folyamatban is. 
Képezze megfelelően alkalmazottait, biztosítson folyamatos 
képzéseket és szerezzen be ipari tanúsítványokat, amennyiben 
lehetséges. Ez növelni fogja szolgáltatásai érzékelt értékét és 
versenyelőnyhöz juttatja Önt.

6. Működjön együtt a legjobb berendezés 
gyártókkal
Hogy képes legyen kitűnő minőségű szolgáltatást nyújtani 
részben azzal függ össze, hogy milyen takarítóberendezést 
használ. Potenciális vevője is tudatában van ennek. Ha a 
legjobb berendezés gyártókkal működik együtt, potenciális 
vevői számára azt demonstrálja, hogy elkötelezett amellett, 
a lehető legjobb munkát végezze. Ez különösen fontos olyan 
ágazatokban, amelyek magas szintű tisztaságot várnak el.

7. Kommunikálja versenyképes előnyeit
Amennyiben speciális szolgáltatásokat kínál, alkalmazzon 
magasan képzett munkaerőt és használja az elérhető legjobb 
berendezéseket, továbbá gondoskodjon róla, hogy a poten-
ciális vevők tudják is ezt. Helyezze el ezeket az információkat 
weboldalán is, és foglalja bele a potenciális vevőkkel folytatott 
kommunikációba is.

8. Vegye kezébe a helyszíni felmérést
A helyszíni felmérés vitathatatlanul az ajánlattételi eljárás 
legfontosabb része. Ez az Ön lehetősége, hogy szemtől-
szemben találkozzon a potenciális ügyfelekkel, így mindketten 
képesek eldönteni, hogy megfelelőek-e egymás számára. 
Tegyen fel kérdéseket a részletekkel kapcsolatosan is, hogy 
miért helyezik ki a takarítást és mit szeretnének vele elérni?

9. Írjon nagyszerű szerződéseket
Szerződései egyhangúak? Minden szerződésnek tartalmaznia 
kell bizonyos elemeket, úgymint a szerződés tárgya és a fizetési 
feltételek, de Ön ne elégedjen meg ennyivel. Szerződéseinek 
lelkesítenie kell jövőbeli ügyfeleit, hogy a jövőben Önnel 
működhetnek együtt. Helyezzen el egy infógrafikát a tisztaság 
jelentőségéről vagy vágjon be néhány ügyfélvéleményt. Ez 
megerősíti a potenciális vevőket abban, hogy jó döntést hoznak.

10. Vállaljon garanciát
Végezetül pedig le kell egyszerűsítenie a nemleges vagy igenlő 
döntés meghozatalát. Ennek az egyik módja az, hogy garanciát 
ad, így például újra elvégeznek egy munkát vagy visszaadják a 
pénzt, ha az ügyfél elégedetlen a minőséggel. Ezzel bizalmat 
kelt a potenciális ügyfelekben, és ameddig magas színvonalú 
szolgáltatásokat nyújt, Önnek egy fillérjébe sem kerül.
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Legtöbb ügyfele valószínűleg kiadásként tekint a 
takarításra – mint valamire, amit meg kell tenniük, 
és nem amit szeretnének is megtenni.

Ez a felfogás nem csak a haszonkulcsra nézve 
ártalmas: teljesen téves. A takarítás jelentős 
költségmegtakarítást jelent, közvetve és 
közvetlenül is, és jelentős nyereséget termelhet. 
Íme a 10 legjobb módja annak, hogyan 
kommunikálja a tisztaság értékét.

1. Ne feledje, az érték jóval több, mint az ár
Az érték nem arról szól, hogy valamit a lehető legalacsonyabb 
áron szerzünk meg. Minőség, szolgáltatás, felelősség, 
szaktudás – ezek mind befolyásolják a szolgáltatások értékét. 
Ne felejtse el kihangsúlyozni ezeket, amikor ügyfeleivel és 
vásárlóival tárgyal; ez ki fogja mozdítani Önt az árucikk 
kategóriából az értéket hozzáadó kategóriába.

2. Váljon megfelelőségi szakértővé
Számos ágazatban, így az egészségügyben és az 
élelmiszergyártásban is, a tisztaság nem opció – kötelező.  
Az egészség-, biztonság- és környezetvédelmi hatóság magas 
bírságot szabhat ki azokra a létesítményekre, ahol a vonatkozó 
előírásoknak való nem megfelelés veszélyezteti a munkavállalók 
egészségét és biztonságát. Az Élelmiszerszabvány-ügyi Hivatal, 
azaz az FDA bezárathat egy teljes élelmiszergyártó létesítményt, 
amennyiben a tisztaság színvonala fenyegetést jelent a 
fogyasztókra. Ez mindössze két példa a sok közül. Ismerje meg 
a potenciális vevőire vonatkozó megfelelőségi követelményeket 
és használja fel ezeket az információkat a vevőkkel folytatott 
kommunikációban.

3. Hangsúlyozza ki a munkahelyről való 
távolmaradás magas költségét
A munkából való távolmaradás az Egyesült Királyság 
költségvetésének évente 20 milliárd eurójába kerül. Ez 
alkalmazottanként körülbelül 630 eurónak felel meg. 
A megfázás, az influenza és az egyéb könnyen terjedő 
betegségek jelentősen hozzájárulnak ehhez a veszteséghez.  
Az épületek takarítása csökkentheti a foglalkoztatottak  
fertőző vírusoknak való kitettségét mintegy 90%-kal.

4. Nyomatékosítsa a betegen végzett munka 
negatív hatásait
A presenteeism jelenség – amikor a munkavállalók 
megjelennek ugyan a munkában, de betegségük miatt nem 
képesek teljesíteni – ugyanilyen rossz lehet. Ahelyett, hogy 
hálásak a munkavállalók munkában való megjelenéséért, a 
munkavállalóknak tudatában kell lennie a presenteeismusnak  
és annak káros hatásainak. 

Hogyan kommunikálja 
a tisztaság értékét

04
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5. Ne feledkezzen meg az alkalmazottak  
sérüléseiről sem
Az alkalmazottaknak nem kell betegnek lennie ahhoz, hogy a 
koszos környezet negatív hatást gyakoroljon rájuk. A takarítás 
segít csökkenteni az elcsúszásos, botlásos és eleséses balesetek 
számát, amelyek a munkahelyi balesetek leggyakoribb okai. Ez a 
kockázat különböző ágazatokat is érint; 2017-ben és 2018-ban 
az elcsúszásos és botlásos balesetek voltak a leggyakrabban 
előforduló munkahelyi balesetek, és a kategóriában jelentett 
incidensek közel 31%-át tették ki.

6. Magyarázza el a hosszútávú expozíció kockázatait
A munkából való távolmaradás, a presenteeism, azaz a betegen 
való munkába állás és a sérülések jellemzően rövidtávúak. 
Azonban számos munkavállaló a veszélyes anyagokkal, mint 
például a penészgombának vagy a szilícium-dioxid pornak 
való huzamos érintkezés kockázatának is ki van téve. Az ilyen 
anyagok kezelésére tervezett berendezésekkel való takarítás 
csökkenti a hosszútávú ártalmas egészségügyi következmények 
valószínűségét.

7. Hangsúlyozza ki vevői megelégedettségét
A tisztaság ágazattól függetlenül nagy szerepet játszik az 
ügyfelek megelégedettségében. A kiskereskedelmi egységek 
esetében a vásárlók 14%-a vélekedik úgy, hogy nem jár egy 
adott üzletbe többé, ha az nem elég tiszta. A tisztaság az 
egyik legfontosabb szempont a hotelek ajánlásában. Ezenkívül 
több, min 600 tanulmány támasztja alá, hogy a tiszta kórházi 
környezet hozzájárul a betegek megelégedettségéhez.

8. Összpontosítson az első benyomásra
Az ügyfelek megelégedettsége azzal függ össze, hogy  
az ügyfelek hogyan érezték magukat az adott céggel való 
együttműködés során, de mi lenne, ha Önt szeretnék elsőként 
alkalmazni? A fogyasztók több mint 50%-a vélte úgy, hogy 
elkerülte azokat a cégeket, amelyek kívülről koszosnak tűntek. 
A tisztaság befolyással van az állásjelentkezők, beszállítók, 
partnerek és minden, a létesítményébe ellátogató személy 
véleményére is.

9. Hangsúlyozza ki a fenntarthatóságot
A vállalati társadalmi felelősség-vállalás már nem opció többé; 
fontos tényezővé vált, amely befolyásolja az ügyfelek vásárlásait, 
az alkalmazási döntéseket és számos egyebet. A zöld takarítási 
módszerek bevezetése az erőforrások hatékony felhasználásával 
egyszerű és hatékony módszer a vállalatok számára a vállalati 
társadalmi felelősség-vállalásuk növelésére. 

10. Szabja személyre
Végezetül pedig egyik javaslat sem fog működni, amíg az 
emberek személy szerint nem tartják értékesnek a takarítást. 
Ezeket a problémákat közvetlenül össze kell kapcsolnia 
a potenciális vevők érzékeny pontjaival, hogy mindegyik 
esetében meg tudja határozni a takarítás valódi értékét.

04 Hogyan kommunikálja a tisztaság értékét
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Évente az ügyfelek akár 50%-a vált szerződő 
partnert* a szolgáltatás gyenge minősége miatt. 
Ez egy jelentős, költséges szám. Egy új ügyfél 
megszerzése akár 25-ször többe kerül, mint egy  
már meglévő ügyfél megtartása.

A legjobb módja a profit növelésének közvetlenül 
és hosszútávon a meglévő ügyfelek megőrzése.  
Itt a 10 legjobb módja annak, pontosan hogyan 
tegye ezt meg.

1. Kérdezzen rá ügyfeleinél, hogy miért maradtak, 
illetve miért választottak mást
Szakítson rá időt és nézzen utána. Amennyiben az elmúlt  
évben elveszített néhány ügyfelet, és nem tudja miért, hívja  
fel őket és kérdezze meg tőlük. Hasonlóképpen, kérdezze meg 
meglévő ügyfeleit, miért választják továbbra is az Ön cégét,  
és mi lehetne az ok, amely miatt szerződés bontanának Önnel. 
Így értékelheti szolgáltatásait, azonosíthatja a hiányosságokat 
és esetlegesen elegyengetheti a problémákat, még mielőtt  
azok megjelennének.

2. Részesítse előnyben ügyfélkörét
Igen, a cél az ügyfelek megőrzése, de ez nem azt jelenti, 
hogy mindannyian életbe vágóan fontosak. A keveset 
költő, problémás ügyfelek azok, akik valószínűleg így is-
úgyis elhagynak, ezért hogy az ő boldogságuknak szenteli 
erőfeszítéseit (amit gyakran lehetetlen elérni vagy fenntartani), 
szabaduljon meg tőlük. Fókuszáljon azokra az ügyfelekre,  
akik értéket adnak hozzá, mert gyakran ők azok, akiket 
érdemes megőrizni.

3. Gondoskodjon róla, hogy megfelel az ügyfelek  
valamennyi fő teljesítménymutatójának
Használjon ellenőrző listákat, végezzen ellenőrzéseket és 
egyéb minőségellenőrző rendszereket annak biztosítására, hogy 
folyamatosan kiváló minőségű takarítási eredményeket nyújtson. 
Rendszeresen találkozzon ügyfeleivel és győződjön meg róla, 
hogy egyet értenek azzal, valamennyi fő teljesítménymutatónak 
eleget tesz.

4. Rendszeresen készítsen jelentéseket
Azon felül, hogy ellenőrzi ügyfelei megelégedettségét, készít- 
sen teljes körű jelentéseket tevékenységeiről és eredményeiről. 
Ezeknek a jelentéseknek azt is részleteznie kell, hogyan tesz 
eleget az ügyfelek fő teljesítménymutatóinak. Amennyiben 
bármelyik fő teljesítménymutatót nem képes teljesíteni, a 
jelentéseknek részleteznie kell az Ön által tervezett korrekciós 
intézkedéseket is.

Hogyan tartsa meg 
meglévő ügyfeleit
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*MTW Kutatás – Szerződéses takarítási piackutatás és -elemzés, Egyesült Királyság 2019.
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05 Hogyan tartsa meg meglévő ügyfeleit

5. Képezze – és tartsa meg – alkalmazottait
A magasan képzett alkalmazottak érik el a legjobb 
eredményeket, és a boldog alkalmazottak nagyobb 
valószínűséggel maradnak Önnél. Rodd Wagner vezető 
tanácsadó összegzi az alkalmazottak boldogságát vizsgáló 
kutatást: “Boldog alkalmazottak = hosszabb foglalkoztatás = 
egységes képzés = alkalmazotti szaktudás = boldog ügyfelek.” 
Képezze alkalmazottait és gondoskodjon róla, hogy elégedettek 
legyenek a munkájukkal. 

6. Legyen naprakész a legújabb takarítási 
módszereket és technológiákat illetően
A takarítási technológia folyamatosan fejlődik a gépek és az 
azokat körül vevő technológiák esetében is. Például a modern 
takarítóberendezés támogatja a fenntarthatóságra irányuló 
intézkedéseket, míg a digitális technológiák javítják a működés 
hatékonyságát. Ha naprakész marad, javítani fogja a takarítási 
eredményeket – és márkája hírnevét.

7. Fektessen be kiváló minőségű berendezésbe
A 6-os példájára, a kiváló minőségű berendezésekbe való 
befektetés az ügyfelek megelégedettségébe való befektetés. 
Lehet, hogy alkalmazottai a világ legjobb takarítói, azonban 
ha a gépei nem működnek, ők sem tudnak sokat tenni. 
Gondoskodjon róla, hogy meg legyenek a szükséges eszközeik 
ahhoz, hogy minden egyes feladatot helyesen és a legjobb 
eredményekkel végezzenek el.

8. Álljon elő új ötletekkel
Vannak olyan területek, ahol a szolgáltatások eredeti köre  
nem az optimális megoldás? Lát lehetőséget ügyfelei számára, 
hogy megfelelőségi programjukat magasabb szintre emeljék 
vagy jobb első benyomást gyakoroljanak a látogatókra? Ne 
feledje, ügyfelei takarítási szakértelme miatt keresik Önt – ha  
új ötletekkel áll elő, az Ön értékét nagyobbnak fogják érezni. 

9. Jutalmazza meg ügyfeleit hűségükért
A jutalom nagyon erős motiváló tényező. Kínáljon kisebb 
árengedményt a szerződés megújításakor vagy időről-időre 
kínáljon extra mélytisztítást. Ha új gépet kap, náluk próbálja ki 
először. Ezek az apró gesztusok segíteni fognak ügyfeleinek, 
hogy továbbra is megelégedettséggel válasszák Önt takarító 
partnerüknek.

10. Kommunikáljon
Végezetül pedig, ne hagyja, hogy a kisebb frusztrációk olyan 
nagy problémává váljanak, amelyek a szerződés felbontásához 
vezetnek. Hibák bárhol előfordulhatnak; esetleg nem jelennek 
meg a takarítók vagy véletlenül kihagynak egy szobát. 
Azonban ameddig elnézést kér és rendezi a helyzetet, ügyfelei 
meg fognak bocsátani Önnek. Baj akkor van, ha a hibák 
megismétlődnek, hátráltatva ezzel az ügyfél működését. 
Beszéljen ügyfeleivel, hogy felfedje az elégedetlenség esetleges 
forrásait és mindjárt kezelje is ezeket.



Hozza lendületbe szerződéses  
takarító vállalkozását
Amennyiben szeretne többet megtudni az Ön vállalkozását érintő kihívásokról,  
és hogy hogyan prosperálhat napjaink piacán, kérjük, lépjen kapcsolatba a  
Nilfiskkel! Azért vagyunk, hogy segítsünk!
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