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Αγωνίζεστε να διατηρήσετε τα κέρδη στην εταιρεία σας 
Δεν είστε μόνοι. Παρόλο που η αγορά για τις υπηρεσίες 
συμβολαίων καθαρισμού μεγαλώνει, τα περιθώρια 
κέρδους μικραίνουν. 

Το κλειδί για την κερδοφορία είναι η λήψη στρατηγικών 
αποφάσεων σχετικά με τους πελάτες σας, τον εξοπλισμό 
και τις διαδικασίες. Δείτε εδώ τις 10 πρακτικές που θα 
σας βοηθήσουν όχι μόνο να διατηρήσετε τα περιθώριά 
σας, αλλά και να τα επεκτείνετε.

1. Αυξήστε τις τιμές σας... 
και προσφέρετε την αντίστοιχη αξία
Σε ένα περιβάλλον όπου οι εργολάβοι πιέζονται να χαμη-
λώσουν τις τιμές τους. Με έως και το 50% των πελατών να  
αλλάζουν εργολάβους κάθε χρόνο, αυτό μπορεί να ακούγεται 
παράλογο, όμως εάν προσφέρετε περισσότερη αξία μέσω 
βελτιωμένων υπηρεσιών, θα είστε σε θέση να αυξήσετε τις 
τιμές σας - και τα περιθώρια κέρδους σας.

2. Στοχεύστε σε επικερδείς αγορές
Το λιανικό εμπόριο ήταν η κύρια πηγή εσόδων για εργολά-
βους, αλλά ο τομέας αυτός συρρικνώνεται και, μαζί του, μει-
ώνονται και τα πιθανά κέρδη. Η αναφορά της MTW Research 
έδειξε ότι οι κυριότερες τρεις περιοχές για ανάπτυξη είναι οι 
εγκαταστάσεις αναψυχής, τα γραφεία και ο τομέας υγειονομι-
κής περίθαλψης. Ο τομέας υγειονομικής περίθαλψης μπορεί 
να είναι ιδιαίτερα επικερδής, διότι οι οργανισμοί τείνουν να 
λειτουργούν ως δίκτυα - μόλις συνάψετε μια συμφωνία με 
έναν οίκο ιδιωτικής φροντίδας ή ένα νοσοκομείο, θα είναι 
πιο εύκολο να επεκταθείτε σε ολόκληρο το δίκτυο.

3. Παρέχετε εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού
Όλοι οι εργολάβοι καθαρισμού εστιάζουν στον καθαρισμό 
δαπέδων, αλλά δεν εστιάζουν όλοι στον έλεγχο των μολύν-
σεων, στον εξειδικευμένο καθαρισμό σωλήνων αποχέτευσης 
και νερού ή στον υψηλού επιπέδου/δύσκολης πρόσβασης 
καθαρισμό. Επεκτείνοντας το φάσμα των εξειδικευμένων 
υπηρεσιών σας, θα βελτιώσετε τις πιθανότητες να κερδίσετε 
περισσότερα συμβόλαια σε ένα εύρος κλάδων.

4. Φροντίστε ώστε οι υπάλληλοί σας  
να λάβουν πιστοποιήσεις
Προγράμματα πιστοποίησης, όπως αυτά που προσφέρο-
νται από την BICSc, μπορούν να ενισχύσουν τα περιθώρια 
κέρδους σας με δύο τρόπους. Πρώτον, βελτιώνουν την 
αντίληψη των πελατών σας για την επιχείρησή σας και έτσι 
οι πελάτες θα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερο 
για τις υπηρεσίες που παρέχετε. Δεύτερον, περιορίζουν τους 
τραυματισμούς κατά την εργασία, τις απουσίες και άλλα ζητή-
ματα που μπορούν να επηρεάσουν τη βασική γραμμή σας.

*MTW Research – Έρευνα και ανάλυση της αγοράς εταιρειών καθαρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, 2019
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5. Υπερβείτε όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις 
συμμόρφωσης
Εάν καθαρίζετε γραφεία, τότε τα πρότυπα HSE αποτελούν 
πιθανότατα τις μοναδικές απαιτήσεις συμμόρφωσης που 
πρέπει να ικανοποιήσετε. Όμως σε άλλους χώρους, όπως 
νοσοκομεία και εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων, θα 
υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις. Προτού υποβάλετε προ-
σφορά σε τέτοια έργα, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τις απαιτή-
σεις που υπάρχουν και ότι μπορείτε να τις ικανοποιήσετε στο 
έπακρο. Έτσι θα έχετε ένα πλεονέκτημα σε κλάδους όπου οι 
πελάτες δεν μπορούν να ανεχθούν τυχαίες επιλογές.

6. Ενισχύστε την παραγωγικότητα των εργαζομένων  
σας με νέο εξοπλισμό
Καθώς το εργατικό κόστος αποτελεί έως και το 80% των 
συμβολαίων καθαρισμού, ένας τρόπος αύξησης των περιθω-
ρίων είναι να μειωθεί ο χρόνος που δαπανούν οι υπάλληλοι 
σε κάθε εργασία - διατηρώντας όμως ταυτόχρονα ένα υψηλό 
επίπεδο ποιότητας. Αυτό μπορείτε να το επιτύχετε αναβαθ-
μίζοντας τον εξοπλισμό σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να 
μειώσετε τον χρόνο καθαρισμού κατά 50% περίπου, εάν 
χρησιμοποιείτε ένα μηχάνημα πλυσίματος που καθαρίζει  
και στεγνώνει ταυτόχρονα, αντί να χρειάζονται δύο περά-
σματα στην ίδια περιοχή του δαπέδου.

7. Οικολογική λειτουργία
Οι εταιρείες σήμερα αναλαμβάνουν πολύ σοβαρά την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη, εν μέρει λόγω της πίεσης από 
τους καταναλωτές - αλλά και επειδή αυτό είναι το σωστό. 
Προσφέροντας οικολογικές μεθόδους καθαρισμού, αυξάνετε 
άμεσα στην αξία των υπηρεσιών σας. Επίσης εξοικονομείτε 
χρήματα μειώνοντας τη χρήση απορρυπαντικών και άλλων 
καθαριστικών χημικών.

8. Εκτελέστε κατάλληλο σέρβις και συντήρηση  
στον εξοπλισμό σας
Ο επαγγελματικός εξοπλισμός καθαρισμού υφίσταται 
βαριά χρήση σχεδόν καθημερινά. Χωρίς τακτικό σέρβις 
και συντήρηση, η απόδοση του εξοπλισμού αρχίζει να 
υποβαθμίζεται, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ποιότητα των 
αποτελεσμάτων καθαρισμού. Προκειμένου τα μηχανήματά 
σας να εξακολουθούν να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο 
αποδοτικά και αποτελεσματικά, θα πρέπει πάντα να τηρείτε 
το συνιστώμενο πρόγραμμα συντήρησης. Ακόμη καλύτερα, 
συνάψτε μια σύμβαση συντήρησης και διατηρήστε το 
μηχάνημα σας πάντα λειτουργικό.

9. Χρησιμοποιήστε δεδομένα για τη βελτίωση  
των διαδικασιών σας
Η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων που αφορούν την 
καθημερινή σας δραστηριότητα αποτελεί τον καλύτερο 
τρόπο για να προσδιορίσετε τυχόν ανεπάρκειες οι 

οποίες επηρεάζουν αρνητικά τα περιθώρια κέρδους σας. 
Μήπως κάποιο συγκεκριμένο μηχάνημα φαίνεται να είναι 
πάντα εκτός λειτουργίας; Μήπως κάποια συγκεκριμένη 
επαναλαμβανόμενη εργασία διαρκεί πάντα περισσότερο 
από τον χρόνο που της έχετε εκχωρήσει; Η αναγνώριση 
αυτών των ανεπαρκειών αποτελεί το πρώτο βήμα για την 
εξάλειψή τους. 

10. Τιμολογήστε για την αξία που προσφέρετε,  
όχι για τον χρόνο που δαπανάτε
Τέλος, επιστρέφοντας στο αρχικό σημείο, θα πρέπει να 
τιμολογείτε με βάση την αξία και όχι τον χρόνο. Με την 
υλοποίηση των προηγούμενων στρατηγικών σε αυτήν τη 
λίστα, αυξάνετε την εκλαμβανόμενη αξία των υπηρεσιών 
σας, παρόλο που ταυτόχρονα μειώνετε τον χρόνο εκτέλε-
σης αυτών των υπηρεσιών. Μην ζημιώνετε τον εαυτό σας 
χρεώνοντας λιγότερο από όσο αξίζουν οι υπηρεσίες σας. 

01 Πώς θα διατηρήσετε τα περιθώρια κέρδους
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Πώς θα προσλάβετε, θα  
εκπαιδεύσετε και θα διατηρή-
σετε ποιοτικό προσωπικό
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Με την πλειονότητα των υπαλλήλων στον τομέα να 
εργάζονται με τον ελάχιστο μισθό - ή κοντά σε αυτόν  
- η διατήρηση του προσωπικού αποτελεί ένα βασικό 
ζήτημα στην αγορά εταιρειών καθαρισμού. 

Η διατήρηση κοστίζει πολλά χρήματα στις εταιρείες 
καθαρισμού. Μια μελέτη του Center for American 
Progress (CAP) έδειξε ότι για θέσεις με αμοιβή £24,000 
(€26,700) ή λιγότερο, το κόστος των αποχωρήσεων 
αποτελεί περίπου το 16% του ετήσιου μισθού των 
υπαλλήλων.

Μειώστε τις αποχωρήσεις με αυτές τις 10 βέλτιστες 
πρακτικές για την πρόσληψη, την εκπαίδευση και τη 
διατήρηση ποιοτικού προσωπικού:

1. Πληρώστε περισσότερο από τον μέσο όρο του κλάδου
Η ενίσχυση των κερδών με τη διατήρηση των μισθών χαμηλά 
αποτελεί μια τακτική που είναι μεν κοινή, αλλά είναι επισφα-
λής. Αντί να χάνετε κατά μέσο όρο €4,270 (16% του €26,700) 
κάθε φορά που αποχωρεί ένας υπάλληλος, μπορείτε να 
περιορίσετε τις αποχωρήσεις πληρώνοντας τον πραγματικό 
μισθό που επαρκεί για τη διαβίωση και βάζοντας αυτά τα 
χρήματα απευθείας στις τσέπες των υπαλλήλων. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα, καθώς χαμηλή ανεργία σημαίνει 
ότι οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να αλλάζουν δουλειές.

2. Προσφέρετε προνόμια υγειονομικής περίθαλψης
Η φροντίδα για την υγεία και την ευημερία των υπαλλήλων 
σας σημαίνει ότι για εσάς, είναι κάτι παραπάνω από αριθμοί. 
Ένα εταιρικό πρόγραμμα υγείας επιτρέπει στους υπαλλή-
λους να αποζημιώνονται για κόστη σχετικά με την υγεία και 
την ευημερία τους (έως ένα συγκεκριμένο ποσό) και παρέχει 
μια σαφή αξία: εκτός από το ότι το εργατικό δυναμικό είναι 
ευχαριστημένο, εσείς βελτιώνετε τη δυνατότητά σας να  
προσλαμβάνετε και να διατηρείτε ταλέντα.

3. Αναπτύξτε πολιτικές εργασίας φιλικές προς  
την οικογένεια
Οι πολιτικές εργασίας που είναι φιλικές προς την οικογέ-
νεια μπορούν να βοηθήσουν στη σημαντική μείωση των 
αποχωρήσεων των υπαλλήλων. Ευέλικτο ωράριο εργασίας, 
ενισχυμένη γονική άδεια και πρόσθετη πρόβλεψη φροντίδας 
παιδιών, μπορούν να υποστηρίξουν μια θετική ισορροπία 
ιδιωτικής και εργασιακής ζωής.

4. Προσφέρετε δημιουργικά προνόμια
Δεν χρειάζεται να προσφέρετε δωρεάν γεύματα και  
μασάζ - ακόμη και μικρά προνόμια μπορούν να κάνουν  
μια μεγάλη διαφορά στο πώς αισθάνονται οι υπάλληλοί  
σας που έρχονται στη δουλειά κάθε μέρα. Πάρτε καλύτερο 
καφέ για την αίθουσα του διαλείμματος, προσφέρετε τούρτα 
στα γενέθλια των υπαλλήλων ή επιδοτήστε τους υπαλλή-
λους που συμμετέχουν διάφορες δραστηριότητες.

https://www.livingwage.org.uk/
https://www.cnbc.com/2018/09/07/job-hopping-in-tight-labor-market-can-help-you-snare-a-fatter-paycheck.html
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5. Αγοράστε εξοπλισμό καθαρισμού που είναι  
εύκολος στη χρήση
Ως ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης, πιθανότατα δίνετε προτε-
ραιότητα στην απόδοση, την αξιοπιστία και την ανθεκτικότη-
τα, όταν αγοράζετε εξοπλισμό. Όμως, για τους υπαλλήλους 
που εκτελούν την εργασία, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό 
είναι η ευκολία στη χρήση. Φροντίστε ώστε ο εξοπλισμός 
που αγοράζετε να έχει διαισθητικό περιβάλλον εργασίας και 
να είναι εύκολος στους ελιγμούς, ώστε οι υπάλληλοί σας να 
μην χρειάζεται να αγωνίζονται για να το χειριστούν.

6. Παρέχετε αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση
Στον κλάδο καθαρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 60% 
όλων των εταιρειών έχουν οργανώσει ή χρηματοδοτήσει 
κάποια μορφή εκπαίδευσης το 2017. Ωστόσο, αυτό είναι 
χαμηλότερο από το μέσο ποσοστό του 66% που ισχύει για 
το Ηνωμένο Βασίλειο σε όλους τους κλάδους*. Η κατάλληλη 
εκπαίδευση αποτελεί το κλειδί για τη διατήρηση της ασφά-
λειας και της παραγωγικότητας των υπαλλήλων, αλλά και 
της ικανοποίησης των πελατών. Online πύλες εκπαίδευσης, 
όπως το Nilfisk University, βοηθούν τους νέους υπαλλήλους 
να εξελιχθούν γρήγορα και ενδυναμώνουν τους εποχιακούς 
υπαλλήλους ώστε να διατηρούν ή να βελτιώνουν τις δεξιό-
τητές τους. 

7. Επισημάνετε τις ευκαιρίες ανάπτυξης
Η νούμερο 1 αιτία αποχώρησης των ανθρώπων από την 
εργασία τους είναι η έλλειψη εξέλιξης της καριέρας ή ευκαι-
ριών προώθησης. Τα μέλη του προσωπικού σας έχουν την 
ευκαιρία να μετακινηθούν σε μια ανώτερη ή διοικητική θέση; 
Τονίστε τις ευκαιρίες αυτές κατά τη διάρκεια της διαδικα σίας 
πρόσληψης και παρέχετε μια σαφή διαδρομή ώστε  
οι άνθρωποι να ξέρουν πώς θα την ακολουθήσουν

8. Υλοποιήστε ένα πρόγραμμα συστάσεων
Πολλά νέα συμβόλαια προέρχονται από υπάρχοντες 
πελάτες. Το ίδιο ισχύει και για την πρόσληψη υπαλλήλων. 
Οι συστάσεις αποτελούν τη δεύτερη πιο αποτελεσματική 
π ηγή νέων προσλήψεων (πίσω από τους εσωτερικούς 
υποψήφιους). Οι εταιρείες που έχουν προγράμματα 
συστάσεων έχουν επίσης και υψηλότερα ποσοστά 
διατήρησης υπαλλήλων σε σχέση με εταιρείες που 
βρίσκουν υπαλλήλους από online αγγελίες εργασίας.

9. Φροντίστε για τη φήμη της επωνυμίας σας
Όπως και οι πιθανοί πελάτες, έτσι και οι πιθανοί υπάλληλοι 
κάνουν μια έρευνα online προτού αποφασίσουν να υποβά-
λουν αίτηση για μια θέση εργασίας. Επομένως, φροντίστε 
για τη φήμη της επωνυμίας σας. Εάν οι σημερινοί και οι 
προηγούμενοι υπάλληλοί σας εκφράζονται θετικά για την 
επιχείρησή σας, θα είναι πιο εύκολο για εσάς να προσελ-
κύσετε υψηλής ποιότητας υποψηφίους στο μέλλον.

10. Φερθείτε στους υπαλλήλους με αξιοπρέπεια  
και σεβασμό
Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, φερθείτε καλά στο προσω-
πικό σας. Εάν οι υπάλληλοί σας νιώθουν ότι εκτιμώνται, θα 
εργάζονται πιο σκληρά – και θα παραμείνουν περισσότερο. 
Αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να βελτιώσετε την 
ικανοποίηση και τη διατήρηση των υπαλλήλων σας. 

02  Πώς θα προσλάβετε, θα εκπαιδεύσετε  
και θα διατηρήσετε ποιοτικό προσωπικό

*British Cleaning Council Research Report 2019

http://nilfisku.com/en-us/
https://www.inc.com/marcel-schwantes/why-are-your-employees-quitting-a-study-says-it-comes-down-to-any-of-these-6-reasons.html
https://www.inc.com/marcel-schwantes/why-are-your-employees-quitting-a-study-says-it-comes-down-to-any-of-these-6-reasons.html
https://www.jobvite.com/wp-content/uploads/2017/05/Jobvite_2017_Recruiting_Funnel_Benchmark_Report.pdf
https://www.jobvite.com/wp-content/uploads/2017/05/Jobvite_2017_Recruiting_Funnel_Benchmark_Report.pdf
https://staffingreferrals.com/blog/staffing-referral-marketing-best-practices/
https://staffingreferrals.com/blog/staffing-referral-marketing-best-practices/
https://staffingreferrals.com/blog/staffing-referral-marketing-best-practices/
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/importance-of-respect-in-the-workplace/
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/importance-of-respect-in-the-workplace/
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Η εύρεση νέων ευκαιριών στον τομέα επαγγελματι-
κού καθαρισμού είναι εύκολη, αλλά η απόκτηση νέων 
συμβολαίων είναι μια διαφορετική ιστορία. Η αγορά του 
καθαρισμού είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική και μεγάλο 
μέρος του ανταγωνισμού βασίζεται στην προθυμία των 
εταιρειών να δουλέψουν για τη χαμηλότερη τιμή.

Στο τέλος, ο αγώνας για τη χαμηλότερη τιμή δεν αποτε-
λεί βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Δημιουργεί πίεση 
σε εσάς, στο προσωπικό σας και στην επιχείρησή σας. 
Μπορείτε να αποφύγετε τον αγώνα αυτό με τις ακόλου-
θες 10 πρακτικές για την απόκτηση νέων συμβολαίων, 
χωρίς εκπτώσεις στις τιμές σας.

1. Λάβετε συστάσεις από τους υπάρχοντες πελάτες σας
Ένα μεγάλο μέρος της έρευνας δείχνει ότι οι υποψήφιοι 
πελάτες από συστάσεις είναι πιο πιθανό να μετατραπούν 
σε πελάτες σε σύγκριση με υποψηφίους από άλλες πηγές 
και ότι παρέχουν μεγαλύτερη αξία για τον χρόνο σχέσης με 
τον πελάτη. Για τη δημιουργία υποψηφίων πελατών από 
συστάσεις υψηλής ποιότητας, σκεφτείτε τους καλύτερους 
σημερινούς πελάτες σας - τον τύπο των πελατών που σας 
αρέσουν περισσότερο - και ρωτήστε τους εάν γνωρίζουν 
κάποιον άλλον που θα μπορούσε να επωφεληθεί από τις 
υπηρεσίες σας.

2. Βελτιστοποιήστε την ψηφιακή σας παρουσία
Μήπως ο ιστότοπός σας μοιάζει σαν να δημιουργήθηκε 
πριν από 20 χρόνια; Είστε ενεργοί στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης; Πώς είναι οι online κριτικές σας; Πάνω από το 
60% των B2B αγοραστών ξεκινούν την αναζήτησή τους 
online, επομένως φροντίστε την ψηφιακή σας παρουσία  
και βεβαιωθείτε ότι η πρώτη εντύπωση είναι καλή.

3. Εξειδικευτείτε στις αγορές που στοχεύετε
Καθώς οι ευκαιρίες στη λιανική μειώνονται, οι εταιρείες  
καθαρισμού πρέπει να αναζητήσουν νέες αγορές, πολλές 
από τις οποίες έχουν μοναδικές απαιτήσεις καθαρισμού.  
Για παράδειγμα, οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης 
συχνά χρειάζονται καθαρισμό βιολογικών κινδύνων, απολύ-
μανση των περιοχών των ασθενών και άλλες εξειδικευμένες 
υπηρεσίες. Αφού αποφασίσετε να στοχεύσετε μια αγορά, 
βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να παρέχετε όλες τις υπηρεσίες 
που απαιτούνται.

4. Εστιάστε στις μεγαλύτερες προκλήσεις των 
μελλοντικών πελατών σας
Τι προβλήματα έχουν οι μελλοντικοί πελάτες σας τα οποία 
μπορείτε να λύσετε; Έχουν ζητήματα συμμόρφωσης; Η κυρι-
ότερη προτεραιότητά τους είναι μια καλή εντύπωση; Έχουν 
δοκιμάσει υπηρεσίες καθαρισμού στο παρελθόν, αλλά 
με ανεπαρκή αποτελέσματα; Ρωτήστε τους μελλοντικούς 
πελά τες σας για τις προκλήσεις τους, ακούστε τις απαντή-
σεις τους και αναπτύξτε ένα σχέδιο για να τους βοηθήσετε 
να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτές.

Πώς θα κερδίσετε 
νέα συμβόλαια

03

http://e61c88871f1fbaa6388d-c1e3bb10b0333d7ff7aa972d61f8c669.r29.cf1.rackcdn.com/DGR_DG061_SURV_B2BBuyers_Jun_2017_Final.pdf
http://e61c88871f1fbaa6388d-c1e3bb10b0333d7ff7aa972d61f8c669.r29.cf1.rackcdn.com/DGR_DG061_SURV_B2BBuyers_Jun_2017_Final.pdf
http://e61c88871f1fbaa6388d-c1e3bb10b0333d7ff7aa972d61f8c669.r29.cf1.rackcdn.com/DGR_DG061_SURV_B2BBuyers_Jun_2017_Final.pdf
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03 Πώς θα κερδίσετε νέα συμβόλαια

5. Δεσμευτείτε για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση 
της ομάδας σας
Ένα υψηλής ποιότητας εργατικό δυναμικό αποτελεί το 
καλύτερό σας πάγιο, όχι μόνο για τη δουλειά, αλλά και για 
τη διαδικασία των πωλήσεων. Εκπαιδεύστε καλά το νέο 
προσωπικό, προσφέρετε συνεχιζόμενη εκπαίδευση και 
λάβετε πιστοποιήσεις του κλάδου εάν είναι εφικτό. Έτσι  
θα ενισχυθεί η αξία των υπηρεσιών σας και θα έχετε ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

6. Συνεργαστείτε με έναν κατασκευαστή  
του καλύτερου στην κατηγορία εξοπλισμού
Η δυνατότητά σας να παρέχετε εξαιρετικές υπηρεσίες 
εξαρτάται εν μέρει από τον εξοπλισμό καθαρισμού που 
χρησιμοποιείτε. Οι μελλοντικοί πελάτες σας το ξέρουν αυτό. 
Συνεργαζόμενοι με έναν κατασκευαστή του καλύτερου στην 
κατηγορία εξοπλισμού, επιδεικνύετε στους μελλοντικούς πε-
λάτες σας ότι είστε αφοσιωμένοι στο να κάνετε την καλύτερη 
δυνατή δουλειά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε κλάδους 
που απαιτούν υψηλά πρότυπα καθαριότητας.

7. Επικοινωνήστε τα ανταγωνιστικά σας πλεονεκτήματα
Εάν παρέχετε εξειδικευμένες υπηρεσίες, απασχολείτε ειδικά 
εκπαιδευμένο προσωπικό και χρησιμοποιείτε τον καλύερο 
διαθέσιμο εξοπλισμό, φροντίστε ώστε οι μελλοντικοί πελάτες 
σας να το μάθουν. Τοποθετήστε αυτές τις πληροφορίες στον 
ιστότοπό σας και συμπεριλάβετέ τις στις επικοινωνίες σας 
με μελλοντικούς πελάτες.

8. Κάντε τη δική σας επιτόπου έρευνα
Η επιτόπου έρευνα είναι αναμφίβολα το πιο σημαντικό μέρος 
της διαδικασίας υποβολής προσφοράς. Είναι η ευκαιρία σας 

να συναντήσετε τον μελλοντικό πελάτη κατ’ ιδίαν ώστε να 
μπορείτε και οι δύο να διαπιστώσετε εάν ταιριάζετε. Κάντε 
ερωτήσεις που εστιάζουν στις λεπτομέρειες για τον λόγο που 
αναζητούν εξωτερικό συνεργάτη για τις εργασίες καθαρισμού 
και για το τι ελπίζουν να επιτύχουν.

9. Συντάξτε εξαιρετικά συμβόλαια
Τα συμβόλαιά σας είναι χωρίς έμπνευση; Κάθε συμβόλαιο 
πρέπει να περιέχει ορισμένα στοιχεία, όπως το αντικείμενο 
των υπηρεσιών και τις λεπτομέρειες πληρωμών, αλλά δεν 
σταματούν εκεί. Το συμβόλαιό σας θα πρέπει να συναρ-
πάζει τον υποψήφιο πελάτη που θα συνεργαστεί μαζί σας. 
Συμπεριλάβετε ένα ενημερωτικό γράφημα για την αξία του 

καθαρού, ή προσθέστε κάποιες μαρτυρίες πελατών. Αυτό 
θα πείσει τον μελλοντικό πελάτη ότι έχει πάρει τη σωστή 
απόφαση.

10. Παρέχετε μια εγγύηση
Τέλος, πρέπει να κάνετε ευκολότερο για τους μελλοντικούς 
πελάτες να πουν «ναι» από το να πουν «όχι». Ένας τρόπος 
είναι να παρέχετε μια εγγύηση, όπως μια προσφορά για 
επανάληψη της δουλειάς ή επιστροφή χρημάτων εάν ο 
πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος. Αυτό θα δώσει στους 
μελλοντικού πελάτες σας εμπιστοσύνη και, εφόσον παρέ-
χετε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες καθαρισμού, δεν θα σας 
κοστίσει τίποτα.
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Οι περισσότεροι από τους πελάτες και τους μελλοντι-
κούς πελάτες πιθανότατα θεωρούν τον καθαρισμό ως  
μια δαπάνη - κάτι που πρέπει να κάνουν, όχι κάτι που 
θέλουν να κάνουν.

Αυτή η αντίληψη δεν είναι απλώς επιβλαβής για τα 
περιθώρια κέρδους σας: είναι απολύτως λάθος. Ο καθα-
ρισμός παρέχει σημαντική εξοικονόμηση κόστους, τόσο 
άμεσου όσο και έμμεσου, και μπορεί επίσης να οδηγήσει 
σε ουσιαστικά κέρδη. Δείτε εδώ τις 10 πρακτικές για την 
επικοινωνία της αξίας του καθαρού.

1. Θυμηθείτε ότι η αξία είναι πολύ περισσότερα από  
την τιμή
Η αξία δεν αφορά το να πάρεις κάτι με τη χαμηλότερη δυνα-
τή τιμή. Ποιότητα, εξυπηρέτηση, ανταπόκριση, εξειδίκευση - 
όλα επηρεάζουν την αξία των υπηρεσιών σας. Φροντίστε να 
τα επισημάνετε όταν συζητάτε με πελάτες. Θα σας βοηθήσει 
να ξεφύγετε από την κατηγορία των βασικών προϊόντων και 
να εισέλθετε στην κατηγορία προστιθέμενης αξίας.

2. Γίνετε ειδικός στη συμμόρφωση
Σε πολλούς κλάδους, όπως είναι η υγειονομική περίθαλψη 
και η παραγωγή τροφίμων, η καθαριότητα δεν είναι επιλο-
γή - είναι αναγκαιότητα. Ο αρμόδιος υγιεινής και ασφάλειας 
μπορεί να επιβάλλει μεγάλα πρόστιμα σε εγκαταστάσεις 
όπου η μη συμμόρφωση θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή την 
ασφάλεια των εργαζομένων. Η Υπηρεσία Προτύπων Τροφί-
μων μπορεί να κλείσει μια ολόκληρη εγκατάσταση τροφίμων 
εάν το πρότυπο καθαριότητας απειλεί τους καταναλωτές. 
Αυτά είναι δύο μόνο από τα πολλά παραδείγματα. Μάθετε 
τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των μελλοντικών πελατών 
σας και χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες αυτές στις  
επικοινωνίες σας.

3. Επισημάνετε το υψηλό κόστος των απουσιών
Το κόστος απουσιών στην οικονομία του Ηνωμένου Βασι-
λείου ανέρχονται στα £18 δισ. (€20 δισ.) ανά έτος. Αυτό  
ισοδυναμεί περίπου με £566 (€630) ανά υπάλληλο. Το 
κρυολόγημα, η γρίπη και άλλες ασθένειες που μεταδίδονται 
εύκολα, συνεισφέρουν σημαντικά σε αυτές τις απώλειες.  
Ο καθαρισμός ενός κτηρίου μπορεί να μειώσει την έκθεση 
των ενοίκων σε μολυσματικούς ιούς κατά έως και 90%.

4. Τονίστε τις αρνητικές επιπτώσεις του να εργάζεται 
κανείς ενώ είναι άρρωστος
Οι επιπτώσεις της παρουσίας - όταν οι υπάλληλοι εμφανίζο-
νται στη δουλειά, αλλά είναι μη παραγωγικοί λόγω κάποιας 
ασθένειας - μπορεί να είναι εξίσου κακές. Οι εργοδότες, αντί 
να είναι ευχαριστημένοι για την παρουσία των υπαλλήλων, 
θα πρέπει να ανησυχούν για αυτή και για την αρνητική της 
επίδραση.

Πώς θα επικοινωνήσετε 
την αξία του καθαρού

04

https://www.personneltoday.com/pr/2017/03/cost-of-absence-to-uk-economy-rises-to-18-billion/
https://www.personneltoday.com/pr/2017/03/cost-of-absence-to-uk-economy-rises-to-18-billion/
https://www.cleanlink.com/sm/article/Cleaning-Can-Reduce-Absenteeism-In-The-Workplace--17460
https://www.cleanlink.com/sm/article/Cleaning-Can-Reduce-Absenteeism-In-The-Workplace--17460
https://www.thehrdirector.com/features/presenteeism/combatting-presenteeism-workplace/
https://www.thehrdirector.com/features/presenteeism/combatting-presenteeism-workplace/
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5. Μην ξεχνάτε τους τραυματισμούς των υπαλλήλων
Οι υπάλληλοι δεν χρειάζεται να είναι άρρωστοι για να επηρε-
αστούν από ένα βρώμιο περιβάλλον. Ο καθαρισμός βοηθά 
στον περιορισμό των γλιστρημάτων και των πτώσεων, που 
είναι οι κύριες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων. Ο κίνδυ-
νος αυτός υπάρχει σε όλους τους κλάδους. Το 2017/2018, 
γλιστρήματα και πτώσεις ήταν τα πιο κοινά ατυχήματα στον 
χώρο εργασίας, με περίπου το 31% όλων των περιστατικών 
να αναφέρεται σε αυτήν την κατηγορία.

6. Εξηγήστε τους κινδύνους της μακρόχρονης έκθεσης
Οι απουσίες, οι παρουσίες και οι τραυματισμοί είναι συνήθως 
βραχυπρόθεσμα ζητήματα. Ωστόσο, πολλοί εργαζόμενοι 
κινδυνεύουν επίσης από μακροχρόνια έκθεση σε επικίνδυνα 
υλικά, όπως μούχλα και σκόνη πυριτίας. Ο καθαρισμός με 
εξοπλισμό σχεδιασμένο για τον χειρισμό αυτών των υλικών 
μειώνει την πιθανότητα ανεπιθύμητων επιπτώσεων στην 
υγεία μακροχρόνια.

7. Δώστε έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη
Η καθαριότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην ικανοποίηση του 
πελάτη, ανεξαρτήτως κλάδου. Στη λιανική, το 14% των κατα-
ναλωτών δηλώνουν ότι θα σταματούσαν να επισκέπτονται 
ένα κατάστημα εάν δεν ήταν καθαρό. Η καθαριότητα είναι 
ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στις συστάσεις 
των ξενοδοχείων. Επιπλέον, περισσότερες από 600 μελέτες 
συνδέουν το νοσοκομειακό περιβάλλον, συμπεριλαμβανο-
μένης της καθαριότητας, με την ικανοποίηση των ασθενών.

8. Εστιάστε στις πρώτες εντυπώσεις
Η ικανοποίηση των πελατών σχετίζεται με το πώς αισθάνο-
νται οι πελάτες αφού συνεργαστούν με μια εταιρεία, αλλά 
τι γίνεται με το πώς θα αρχίσουν να συνεργάζονται; Πάνω 
από το 50% των καταναλωτών δηλώνει ότι απέφυγε μια 
επιχείρηση που φαινόταν βρώμικη από έξω. Η καθαριότητα 
επηρεάζει επίσης τις αντιλήψεις των υποψηφίων υπαλλή-
λων, των προμηθευτών, των συνεργατών και οποιουδήποτε 
επισκέπτεται στην εγκατάστασή σας.

9. Τονίστε τη βιωσιμότητα
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν είναι πλέον προαιρετική. 
Έχει αναδυθεί ως ένας κύριος παράγοντας που επηρεάζει 
τις αγορές των καταναλωτών, τις αποφάσεις απασχόλησης, 
κ.λπ. Η υιοθέτηση οικολογικών μεθόδων καθαρισμού απο-
τελεί μια εύκολη, αποτελεσματική μέθοδο για να βελτιώσουν 
οι εταιρείες την εταιρική κοινωνική ευθύνη τους μέσω της 
αποδοτικής χρήσης πόρων. 

10. Θεωρήστε το θέμα προσωπικό
Τέλος, καμία από αυτές τις συστάσεις δεν θα λειτουργή-
σει εάν οι άνθρωποι δεν εκλάβουν τον καθαρισμό ως κάτι 
πολύτιμο, ιδιαίτερα για τους ίδιους. Πρέπει να συνδέσετε τα 
ζητήματα αυτά απευθείας στα αδύνατα σημεία των μελλο-
ντικών πελατών σας, προκειμένου να προσδιορίσετε την 
πραγματική αξία του καθαρισμού για τον καθένα.

04 Πώς θα επικοινωνήσετε την αξία του καθαρού

http://www.hse.gov.uk/statistics/causinj/index.htm
http://www.hse.gov.uk/statistics/causinj/index.htm
http://www.hse.gov.uk/statistics/causinj/index.htm
http://www.hse.gov.uk/pubns/cis69.pdf
https://www.qsrmagazine.com/food-safety/keep-it-clean
https://www.qsrmagazine.com/food-safety/keep-it-clean
https://www.retailcustomerexperience.com/articles/report-consumers-influenced-by-a-retailers-physical-appearance/
https://www.retailcustomerexperience.com/articles/report-consumers-influenced-by-a-retailers-physical-appearance/
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Κάθε χρόνο, έως και το 50% των πελατών αλλάζουν 
εργολάβους λόγω χαμηλής ποιότητας ή εξυπηρέτη- 
σης. Πρόκειται για ένα σημαντικό, δαπανηρό μέγεθος. 
Η απόκτηση ενός νέου πελάτη κοστίζει έως και 25 φο-
ρές περισσότερο από τη διατήρηση ενός υπάρχοντος.

Ο καλύτερος τρόπος ενίσχυσης των κερδών, τόσο άμε-
σα όσο και μακροπρόθεσμα, είναι να διατηρήσετε τους 
πελάτες που έχετε. Ακολουθούν οι 10 πρακτικές που θα 
σας βοηθήσουν να κάνετε ακριβώς αυτό.

1. Ρωτήστε τους πελάτες σας γιατί φεύγουν ή μένουν
Αφιερώστε χρόνο για να το διερευνήσετε. Εάν χάσατε 
πελάτες το περασμένο έτος και δεν γνωρίζετε τον λόγο, 
καλέστε τους και ρωτήστε. Ομοίως, ρωτήστε τους τρέχοντες 
πελάτες σας γιατί εξακολουθούν να επιλέγουν την εταιρεία 
σας και τι είναι αυτό που θα τους ανάγκαζε να φύγουν. 
Αυτό θα σας επιτρέψει να αξιολογήσετε τις υπηρεσίες σας, 
να προσδιορίσετε τυχόν κενά και πιθανώς να μετριάσετε 
κάποια προβλήματα προτού συμβούν.

2. Δώστε προτεραιότητα στη βάση των πελατών σας
Ναι, ο στόχος είναι να διατηρήσετε τους πελάτες, αλλά αυτό 
δεν σημαίνει ότι όλοι είναι εξίσου σημαντικοί. Οι πελάτες με 
χαμηλές δαπάνες και πολλά προβλήματα είναι αυτοί που 
πιθανότατα θα έφευγαν ούτως ή άλλως, επομένως, αντί 
να αφιερώνετε προσπάθεια για να τους ευχαριστήσετε (το 
οποίο συχνά είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ή να διατηρηθεί), 
αφήστε τους να φύγουν. Εστιάστε στους πελάτες που προ-
σθέτουν αξία, επειδή αυτοί είναι που αξίζει να διατηρήσετε.

3. Φροντίστε να ικανοποιείτε όλους τους δείκτες  
KPI των πελατών σας
Χρησιμοποιήστε λίστες ελέγχου, επιθεωρήσεις και άλλα 
συστήματα ελέγχου ποιότητας ώστε να διασφαλίσετε ότι 
παρέχετε συνεπή, υψηλής ποιότητας αποτελέσματα καθα-
ρισμού. Συναντηθείτε με τους πελάτες σας σε τακτικά δια-
στήματα και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε ότι όλοι οι δείκτες 
KPI ικανοποιούνται.

4. Παρέχετε τακτικές αναφορές
Πέρα από τη διασφάλιση της ικανοποίησης του πελάτη, 
μπορείτε να παρέχετε περιεκτικές αναφορές για τις δραστη-
ριότητες και τα αποτελέσματά σας. Οι αναφορές αυτές θα 
πρέπει να περιγράφουν αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο 
ικανοποιείτε όλους τους δείκτες KPI των πελατών σας. Εάν  
αποτύχετε σε κάποιο KPI, οι αναφορές θα πρέπει να περι-
γράφουν τις διορθωτικές ενέργειες που σχεδιάζετε να  
πραγματοποιήσετε.

Πώς θα διατηρήσετε  
τους υπάρχοντες πελάτες

05

*MTW Research – Έρευνα και ανάλυση της αγοράς εταιρειών καθαρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, 2019

https://hbr.org/2014/10/the-value-of-keeping-the-right-customers
https://hbr.org/2014/10/the-value-of-keeping-the-right-customers
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05 Πώς θα διατηρήσετε τους υπάρχοντες πελάτες

5. Εκπαιδεύστε - και διατηρήστε - τους υπαλλήλους σας
Οι υπάλληλοι με υψηλό βαθμό εκπαίδευσης παρέχουν τα  
καλύτερα αποτελέσματα και οι ικανοποιημένοι υπάλληλοι 
είναι πιο πιθανό να παραμείνουν. Ο εκτελεστικός σύμβου- 
λος Rodd Wagner συνοψίζει την έρευνα σχετικά με την 
ικανοποίηση των υπαλλήλων: «Ικανοποιημένοι υπάλληλοι 
= μεγαλύτερη θητεία = συνεχής εκπαίδευση = εξειδίκευση 
υπαλλήλων = ικανοποιημένοι πελάτες.| Εκπαιδεύστε τους 
υπαλλήλους σας καλά και βεβαιωθείτε ότι είναι ικανοποιη-
μένοι από τη δουλειά. 

6. Παραμείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες  
μεθόδους καθαρισμού και τις τεχνολογίες
Η τεχνολογία καθαρισμού εξελίσσεται συνεχώς τόσο αναφο-
ρικά με τα μηχανήματα τα ίδια όσο και με τις τεχνολογίες που 
τα περιβάλλουν. Για παράδειγμα, ο σύγχρονος εξοπλισμός 
καθαρισμού υποστηρίζει τα μέτρα βιωσιμότητας, ενώ οι  
ψηφιακές τεχνολογίες βελτιώνουν τη λειτουργική απόδοση. 
Εάν παραμένετε ενημερωμένοι, θα βελτιώνετε τα αποτελέ-
σματά σας, αλλά και τη φήμη της επωνυμίας σας.

7. Επενδύστε σε εξοπλισμό υψηλής ποιότητας
Στο ίδιο πλαίσιο με το σημείο αρ.6, μια επένδυση σε υψηλής 
ποιότητας εξοπλισμό αποτελεί μια επένδυση στην ικανο-
ποίηση του πελάτη. Το προσωπικό σας μπορεί να είναι οι 
καλύτεροι στον καθαρισμό, αλλά εάν τα μηχανήματά σας δεν 
λειτουργούν, δεν θα μπορούν να κάνουν και πολλά. Βεβαι-
ωθείτε ότι έχετε τα εργαλεία που χρειάζονται για να κάνουν 
την κάθε δουλειά σωστά και με τα καλύτερα αποτελέσματα.

8. Προτείνετε νέες ιδέες
Υπάρχουν περιοχές όπου η αρχική εμβέλεια των υπηρεσιών 
δεν αποτελεί τη βέλτιστη λύση; Βλέπετε κάποιες ευκαιρίες 
για τους πελάτες σας ώστε να προωθήσουν το πρόγραμμα 
συμμόρφωσης που ακολουθούν σε ανώτερο επίπεδο ή να 
κάνουν καλύτερη πρώτη εντύπωση στους επισκέπτες; Να 
θυμάστε ότι οι πελάτες σας βασίζονται σε εσάς για την εξει-
δίκευσή σας στον καθαρισμό - προτείνοντας νέες ιδέες, θα 
ενισχύσετε την αντίληψή τους για την αξία σας. 

9. Επιβραβεύστε τους πελάτες για την αφοσίωσή τους
Οι επιβραβεύσεις αποτελούν ισχυρά κίνητρα. Προσφέρετε 
μια μικρή έκπτωση κατά την ανανέωση του συμβολαίου ή 
παρεμβάλετε έναν πρόσθετο βαθύ καθαρισμό μία φορά 
κατά διαστήματα. Όταν παραλάβετε ένα καινούργιο μηχά-
νημα, πηγαίνετέ το πρώτα στην εγκατάστασή τους. Αυτές  
οι μικρές κινήσεις θα βοηθήσουν τους πελάτες σας να  
εξακολουθούν να νιώθουν καλά που σας έχουν επιλέξει  
ως συνεργάτη για τον καθαρισμό.

10. Επικοινωνήστε
Τέλος, μην αφήνετε μικρές δυσαρέσκειες να εξελίσσονται  
σε προβλήματα που καταλήγουν στη λήξη των συμβολαίων. 
Λάθη γίνονται. Οι χειριστές μπορεί να μην εμφανιστούν ή 
κάποιες αίθουσες ίσως έχουν παραβλεφθεί. Όμως, εφόσον 
απολογηθείτε και διορθώσετε την κατάσταση, οι πελάτες σας 
θα συγχωρούν. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν τα λάθη 
επαναλαμβάνονται και υποβαθμίζουν τις διαδικασίες του 
πελάτη. Επικοινωνήστε με τους πελάτες σας για να ανακαλύ-
ψετε τυχόν πηγές δυσαρέσκειας και αντιμετωπίστε τις άμεσα.

https://www.forbes.com/sites/roddwagner/2017/02/27/happy-employees-equal-happy-customers-well-yes-but-its-complicated/#1268360b7c6e
https://www.forbes.com/sites/roddwagner/2017/02/27/happy-employees-equal-happy-customers-well-yes-but-its-complicated/#1268360b7c6e
https://www.nilfisk.com/nl-nl/local-about-us/resource-center/Pages/Article-IoT-Advances-open-door-to-connected-cleaning.aspx
https://www.nilfisk.com/nl-nl/local-about-us/resource-center/Pages/Article-IoT-Advances-open-door-to-connected-cleaning.aspx
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Προωθήστε  
την εταιρεία σας
Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς να ξεπεράσετε 
τις προκλήσεις που επηρεάζουν την επιχείρησή σας και πώς 
να αντιμετωπίσετε τη σημερινή αγορά, επικοινωνήστε με τη 
Nilfisk. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.

Nilfisk Hellas Α.Ε.
Αναπαύσεως 29
Κορωπί 19400

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

210 9119600

mail.gr@nilfisk.com
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