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Hatékonyságnövelés a
szállodaiparban

Egy szálloda sikere attól függ, hogy a vendégek mennyire 
érzik úgy, hogy az alkalmazottak pontosan tudják, mire van 
szükségük, még azelőtt, hogy kérniük kellene. Mennyire 
képesek az előzetes elvárásoknál is jobban teljesíteni az 
igényeket.

Függ attól, hogy az alkalmazottak mennyire 
elkötelezettek és mennyire képesek egy csapatként 
dolgozni a vevői elégedettségért.

Függ attól, hogy a felső-vezetők mennyire képzettek 
és mennyire tudják az alkalmazottakat úgy 
menedzselni, hogy azok motiváltak legyenek és 
képessé váljanak a legtöbbet kihozni magukból, 
vagyis a vendégeket úgy kiszolgálni, hogy sose 
érezzék azt, hogy máshol jobban megértenék 
őket.

Mivel a verseny egyre szorosabb – bár 
a technológia sokat segíthet –, semmi 
sem tudja pótolni a személyes és magas 
kulturális intelligenciával rendelkező 
szolgáltatást. Habár bonyolultan 
hangzik, ez egy olyan képesség, 
amelyet könnyen lehet fejleszteni, 
amennyiben létezik a megfelelő 
képzéshez való hozzáférés.



Hotelprogramunk segítséget nyújt a törzsvendégek 
megtartásában, és számuk növelésében

A vendégek alkupozíciója hihetetlen mértékben megnőtt. Mivel sokszorosára nőtt 
a választási lehetőségük és a digitális technológia is egyszerűbbé és elérhetőbbé 
vált számukra, nem kérdés, hogy csak gyors, praktikus és kényelmes megoldásokat 
keresnek. Egy Hotel ebben a hatalmas nemzetközi versenyben hogyan tud 
koncentrálni a fogyasztói szükségletekre és választást megelőző döntéshozatalra? 
Az egyik javaslatunk, hogy válasszon olyan támogató üzleti partnereket, akik értik, 
milyen fontos kihívásokkal kell szembenézni.

Mindig szem előtt kell tartani, hogy a változás minden esetben a vendégekkel 
kezdődig. A technológia csupán eszköz. Az ICQ Consulting megoldásai például olyan 
eredményt garantálnak, amelyet egyetlen korábbi modellel sem érhetnek el a kliensek. 
Egy luxusszállodát a booking.com felhasználói a TOP 10 - be szavaztak be több, mint 1 
millió vetélytárs közül. Az egyik legnagyobb számítástechnikai cég költségeit 84%-ról 
34%-ra csökkentette, míg a vásárlók elégedettsége 64%-ról 92%-ra emelkedett.

képzések
A vendégek mennyire érzik úgy, hogy az alkalmazottak pontosan tudják, mire van szükségük, 

még azelőtt, hogy kérniük kellene, és az elvárásoknál is jobban teljesítve az igényeket?
Az alkalmazottai mennyire elkötelezettek és mennyire képesek egy csapatként dolgozni?
A felsővezetők mennyire képzettek és tudják az alkalmazottakat úgy menedzselni, hogy 
motiváltak legyenek és képessé váljanak a legtöbbet kihozni magukból?
Képesek a vendégeket úgy kiszolgálni, hogy soha ne érezzék: máshol jobban megértenék?

munkatársak megtartása
Nyugat-európai és tengerentúli vállalatoknál már gyakorlat –  és igen népszerű 

munkáltatói juttatás – a dolgozók számára biztosított magán-egészségügyi fedezet. 
Magyarországon is nagyon sok vállalat nyújt egészségbiztosítási szolgáltatást 
munkavállalóinak, akik azontúl, hogy magán-egészségügyi intézetben vehetnek 
igénybe ellátást – hosszú várakozás nélkül, modern környezetben, csúcstechnológiás 
műszerekkel és barátságos légkörben – időt és ezáltal pénzt is spórolhatnak munkáltatóik 
számára.

egészséges alvás
Vendégeink élvezni szeretik a csúcstechnológia vívmányait. A professzionális matracok 

a szobában minden nap szolgálhatják az egészségüket, biztosíthatják a regenerációs 
pihenésüket, így másnap teljes erővel, jobb kondícióval kezdheti mindennapi munkáját. 
A szakmában dolgozóknak folyamatosan kell tanulniuk, mivel rengetek új termék, 
alapanyag jelenik meg a matrac piacon.

rezsiköltség racionalizálás
A szabadság egyik mérőszáma, hogy mennyire feltétel nélküli az energiafelhasználás. 

A megfelelő eszközök kiválasztása hosszú távon segít az életkörülmények javításában. 
Használják minőségi napelemes rendszerünket, hogy 30-40 évig élvezhessék az ingyen 
energiát, és a gondtalanságot! Azt tapasztaljuk, hogy sokan téves információk alapján 
ítélik meg az energiatermelés ezen formáját, ezért attól tartanak, hogy a napelemes 
rendszerek drágák, az átlag ember nem is engedheti meg magának.

rent a car
“Az előttünk álló kihívás lényege nem az, hogy ki kínálja a legtöbb technológiát egy adott 

járműben, hanem hogy ki állítja rendszerbe ezeket a technológiákat úgy, hogy azok a lehető 
legtöbb élményt és örömöt nyújtsák a vásárlóknak”

Ha már ingyen használhatunk energiát, törekedhetünk arra, hogy mind több elektromos 
jármű használata révén megfeleljünk annak az egyre erősebb, világméretű trendnek, ami a 
tisztább üzemű és alacsonyabb fogyasztású autók felé fordítja a felhasználók érdeklődését.

elektromos autó
Rövidesen egy Hotel szolgáltatásainak sokszínűségében egy olyan versenyelőny lesz, 

mint a medence vagy a szauna. Szűrőprogramokban, mint választási lehetőség kiesik, 
ha egy vendég prioritásai között szerepel. Hotelek és szállásadók esetében könnyű 
párhuzamot vonni az elektromos autótöltők és a vezeték nélküli internet között. Míg 10 
éve még ritkán kérték a szállóvendégek a Wifi-jelszót becsekkoláskor, ma már az első 
kérdések egyike.

próbavásárlás
A Salesforce kutatása szerint a cégvezetők 80%-a hiszi azt, hogy a vendégek kiváló 

szolgáltatást kapnak. Ezzel azonban csupán a vendégek tizede, 8% ért egyet. Miért van 
ez a nagy különbség? Azért, mert csak 11% fogja megmondani, hogy valami nem volt 
rendben, a maradék 89% pedig nem fog javasolni semmit annak érdekében, hogy az 
üzlet hogyan tudna javítani a kínálaton, vagy a szolgáltatás minőségén. Ők egyszerűen 
mást fognak választani a következő alkalommal.

Szakemberünk a helyszínen átlagos vásárlóként vagy ügyfélként viselkedve, anélkül, 
hogy felfednék magukat, egy előre meghatározott forgatókönyv szerint mérik fel a 
vendéglátás és kiszolgálás színvonalát. Hétköznapi vendég szemszögéből láthatja 
üzletét, a fejlesztéshez pedig részletes szakmai tervet dolgozunk ki.

tárgyi eszköz és készet eltár
Egy külső szakembernek legfőbb érdeke, hogy 100%-ig valós adatokat közöljön, 

hiszen a pontosság és megbízhatóság biztosítja ügyfeleink elégedettségét! A 
leltárfelvétel és a leltár kiértékelésének valóságtartalmát, a felvett adatok pontosságát, 
a határidők betartását szerződésbe rögzített számon kérhető vállalások garantálják!

Egy vállalkozás számára nincsen drágább annál, amikor munkatársai értékes 
munkaidejükben nem saját munkájukat végzik a vállalkozás érdekében. Azzal, hogy 
ránk bízza a leltározást, pénzt takarít meg!

A leltározás egyik legnagyobb „ellensége” az idő. Azért, hogy ezt a lehető 
legrövidebbre csökkentsük, a leltározandó eszközmennyiséghez és a rendelkezésre 
álló helyhez mindig az optimális leltározó létszámot biztosítjuk!

Ha ránk bízza a leltározást nem csak egy külső leltározót választ, hanem megszerzi 
azt a hatalmas leltározási tapasztalatot is, amit az elmúlt években több mint 50 nagy 
projektünk során megszereztünk.

Hotel tv
Az aktív TV rendszer központja egy számítógép a rajta futó szoftverrel, amely a 

szobai televíziókat vezérli. A szállodai front office szoftver és az aktív TV rendszer 
kapcsolatának köszönhetően a vendég számos előnyös szolgáltatáshoz jut.

Díjmentes, vagy fizetős TV csatornát illetve videó műsort, zenét vagy játékot 
választhat. A tévén névszerinti köszöntés fogadja. Tanulmányozhatja az internetet, a 
házon belüli aktuális információkat, sőt a saját számla állapotát is. Másfelől a szálloda 
ébresztést nyújthat, riasztást közvetíthet, vagy a TV és távvezérlője segítségével adhatja 
meg a szobaasszony a minibár fogyást.



képzések

Nincs üzlet emberek nélkül, a köztük fennálló bizalom mértéke pedig mindig 
2 mérhető eredményt befolyásol: a költséget és a gyorsaságot. Minél nagyobb a 
bizalom a vezetők és az alkalmazottak között, annál eredményesebben tudnak 
együtt dolgozni. A kihívást az jelenti, hogy a bizalom emberfüggő és erősen 
szubjektív. Általában abban bízunk, ami ismerős és kiszámítható számunkra. Ha 
valaki máshogy kommunikál, viselkedik és reagál, mint mi, akkor úgy érezzük, hogy 
amit mond és ahogy viselkedik az nincs összhangban. Emiatt bizalmatlanná válunk, 
amely nem segíti a csapatmunkát és a hatékonyságot.

Amikor az emberek nem jönnek ki egymással, akkor általában nem az a probléma, 
hogy inkompatibilisek, hanem, hogy túl merevek és nincs önismeretük. Az, hogy 
hogyan gondolkodunk, érzünk és viselkedünk, a tapasztalatunk formálja és olyan 
automatikus reakciók irányítják, amelyeket olyan értékek és hitek befolyásolnak, 
amikről nem is tudunk. A kulturális különbségek azért alakultak ki, mert különböző 
emberek ugyanarra a problémára különböző megoldásokat találtak. A különbség 
pedig egyaránt jelentheti az életkorukat, nemüket, szakterületüket, nemzetiségüket 
és személyiségtípusukat is. A kulturális különbségek tehát személyes különbségek. 
Egy cégnek nem kell multinacionálisnak lennie, hogy multikulturális legyen, 
elég, ha több, mint egy ember dolgozik ott és ők nem ugyanúgy gondolkodnak és 
viselkednek.

A cégvezetők legnagyobb dilemmáit a személyiséggel és viselkedéssel összefüggő 
problémák okozzák, azonban ezeket tudják a legkevésbé kezelni. Az ICQ Consulting 
éppen ebben a legjobb. Olyan megoldásokat kínál, amely a különbségeket 

szinergiává alakítja, amely nem csupán nyugodtabb légkört, de 
motiváltabb, hatékonyabb és termelékenyebb munkaerőt 
és környezetet eredményez. Az ICQ Consulting 3 céget 
egyesített 2 kontinensen, hogy a legjobb megoldást tudja 

nyújtani ügyfelei számára.

Számos tréning létezik a világban, amelyek mind a 
globalizáció előtti elméleti tudásra alapoznak. Ezek 

hasznosak, azonban nem adnak válaszokat a 21. 
századi kihívásokra. Az ICQ Consulting megoldásai 
olyan eredményt garantálnak, amelyet egyik korábbi 
modellel sem érhetnek el a kliensek.



Felsővezető-képzés
A siker kulcsa a felsővezetők elhivatottsága és példával való vezetése. Egy cég stratégiai előnyét a kultúrája, 

valamint a vezetők értékrendszere és viselkedése határozza meg. A személyes hatékonyságukon és 
kompetenciáikon múlik az, hogy az üzlet milyen sikeres lesz. A felsővezetőknek kialakított képzésünk olyan 
kulturális és emocionális intelligenciát ad a résztvevőknek, amellyel képesek lesznek észrevenni, megérteni 
és a legtöbbet kihozni saját magukból, a személyzetből és úgy tudnak majd egy nemzetközi klientúrával 
bánni, amely hatványozni fogja a cég sikereit.

Személyzet képzések
A személyzet áll közvetlen kapcsolatban a vendégekkel. Ők képviselik a márkát és az ő szolgáltatásuk 

határozza meg, hogy a vendégnek milyen tapasztalata lesz. A kihívás az, hogy ez a tapasztalat teljesen 
szubjektív. Néha a legjobb szándéknak is lehet negatív következménye, főleg multikulturális környezetben.

Vevőszolgálat
A legtöbb üzletláncnak van egy meghatározott customer service stílusa, amit mindenkinek követnie kell. 

Általaban ez a felsővezetők döntése, amely attól függ, hogy ők milyen környezetben nőttek fel és miben 
hisznek. Tévhit, hogy az Aranyszabály tökéletesen működik: ha a vendégeket úgy kezelik, ahogyan ők 
(ebben az esetben közvetetten a felsővezetők) szeretnék, hogy velük bánjanak, akkor ők is annyira boldogok 
és elégedettek lesznek, mint az, aki ezt a szabályt kitalalta. A probléma az, hogy a félreértések és panaszok 
80%-a abból adódik, hogy az embereknek más az értékrendszere, amely miatt más perspektívábol látják a 
helyzeteket, máshogy gondolkodnak és mást várnak el. A képzés során a résztvevők megtanulják, hogy a 
látható viselkedés és a kulturális hátter alapján milyen kommunikációs és customer service stílust kell 
alkalmazniuk annak érdekében, hogy a vendég elégedett legyen.

Csapatépítés
Egy cégen belül a humán erőforrás a legnagyobb érték és felelősség. Nincs értelme a legjobb szakembereket 

felvenni, ha azok nem képesek együtt, egy csapatban dolgozni, és olyan szinergiát létrehozni, amely egy 
kellemes és produktív környezetet hoz létre. Amelyet a vendégek is megéreznek 
és értékelnek. A képzés során a résztvevők megértik a perspektíva fontosságát, 
valamint a különböző gondolkodásbeli és személyiségtípusokból adódó 
erősségeket és gyengeségeket, amely alapján egy igazi csapatot lehet építeni. A 
tréning legfontosabb eleme, hogy mindenki a saját erősségére építve nyújtja 
a legtöbbet, ahelyett, hogy csak a gyenge pontjain dolgozna. Ezáltal egy olyan 
légkör és professzionális képességek tárháza jön létre, amely azt sugározza a 
vendégek felé, hogy minden erőfeszítés nélkül, tökéletesen működik. Ezen túl a 
cég image-e is azt mutatja kifelé, hogy az a legjobb munkahely, ahol a legjobbak 
akarnak dolgozni. Tudta, hogy a csapaton belüli, valamint a személyzet és 
felsővezetők közötti bizalom 10%-os javulásának olyan pozitív hatásai vannak, 
mint egy 36%-os bérnövelésnek? (Stephen Covey)

Stressz-menedzsment
A munkahelyi stressz mértéke a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, idegenforgalom ágazatban volt a 

legjelentősebb. A munkahelyi stressz tényezők közül a munka értelmességében, a vezetés minőségében és 
a munkahelyi elégedettségben is Magyarország érte el a legalacsonyabb pontszámot. (MNH, 2014) A stressz 
nem betegség, viszont ahhoz vezethet. Stresszt akkor érez az ember, amikor olyan helyzetekbe kerül, ahol 
úgy érzi, nem képes boldogulni. Ennek a jelentős része az emberek közti kommunikációs- és viselkedésbeli 
különbségekből adódik

Vállalat-fejlesztés
Az egyik legnagyobb kihívás egy cég életében a vezetői stílus, menedzsment stílus és a vállalati szerkezet 

optimális kombinációja. Ez főleg a gyorsan terjeszkedő, vagy két (esetleg több) vállalatot egyesítő tranzakciók 
esetében jelenti az egyik legsúlyosabb, viszont nem egyértelmű és látványos problémát. Az esélye annak, hogy 
valaki a megfelelő kombinációt eltalálja (feltéve, hogy csak 6 opció lenne mind a három területhez) 0.16%. Az 
egyik kiemelt partnerünk (CISCO) több millió dolláros bevételnövekedést, valamint hasonló nagyságrendű 
költséget spórolt meg a rendszerünk bevezetése után Latin-Amerikában.



vállalati 
egészségbiztosítás

Nyugat-európai és tengerentúli vállalatoknál 
már gyakorlat –  és igen népszerű munkáltatói 
juttatás – a dolgozók számára biztosított 
magán-egészségügyi fedezet. Magyarországon 
is nagyon sok vállalat nyújt egészségbiztosítási 
szolgáltatást munkavállalóinak, akik azontúl, 
hogy magán-egészségügyi intézetben vehetnek 
igénybe ellátást – hosszú várakozás nélkül, 
modern környezetben, csúcstechnológiás 
műszerekkel és barátságos légkörben – időt 
és ezáltal pénzt is spórolhatnak munkáltatóik 
számára.  

A Duna Medical Center az Union Biztosító 
által nyújtja vállalati egészségbiztosítását. A 
szolgáltatás egy olyan komplex, adómentes 
egészségbiztosítási csomag, amely járó- és 
fekvőbeteg szolgáltatások mellett prevenciós 
vizsgálatokat és diagnosztikát is tartalmaz.

A program további előnye, hogy családtagokra 
is kiterjeszthető, így akár a teljes család magán-
egészségügyi ellátásban részesülhet. 

Duna Medical Center
Egy új egészségügyi kultúra úttörője Magyarországon

Elismert orvosokkal, világviszonylatban is modernnek számító felszereléssel és egy 
hazánkban teljesen új személettel kezdtük meg működésünket 2015 augusztusában. A 
magyar magán-egészségügyi ellátásban egyedi kategóriát képviselve a Duna Medical 
Centernél egy gyökeresen új egészségügyi kultúra megteremtését tűztük ki célul, és 
hisszük, hogy a beteg-központú működés, a szakmai kiválóság, a lehető legjobb eszközök 
mellett a megszokottnál jóval következetesebb minőségbiztosítással példát tudunk 
mutatni a magyarországi egészségügyi intézményeknek.

Több mint 150 szakorvosunkat szakmájuk legjobbjai közül választottuk ki, 
munkatársaink kivétel nélkül a modern orvoslás mellett kötelezték el magukat. 
Hívásunkra közülük többen külföldről tértek haza, hogy a Duna Medical Centerben 
dolgozhassanak. Az ő tapasztalataikat is hasznosítva, a magyar orvoslás vezető 
szaktekintélyeinek irányításával biztosítjuk a magas színvonalú ellátást.

Szakrendelőnkben és diagnosztikai egységünkben 25 vizsgálóban, több mint 30 
szakterületen és 3000 négyzetméteren várjuk betegeinket. A diagnosztikához és a 
kezelésekhez használt berendezéseink közül több Magyarországon csak nálunk érhető 
el.

14 ágyas lábadozó részlegünkön három négyágyas és két egyágyas szoba áll betegeink 
rendelkezésére, melyekben Magyarországon először használt smart-bed technológiával 
könnyítjük meg a műtét utáni időszakot.

Fizio- ás Fizikoterápiás központunkban speciális, személyre szabott kezelésekkel, 
modern eszközökkel és egy teljesen felszerelt tornateremmel várjuk betegeinket. 

Mindent a pácienseinkért teszünk
Legfontosabb célkitűzésünk, hogy pácienseink a megérdemelt teljes körű figyelmet 

kapják meg a konzultációk során.

Modern diagnosztika
Csúcstechnológiás berendezéseink a pontos diagnózist segítik, több közülük - ilyen 

felszereltséggel - csak a Duna Medical Centerben érhető el Magyarországon.

Precíziós, minimál invazív sebészet
Kórházi részlegünk műtőblokkját minden igényt kielégítően terveztük meg. 

Különleges kialakítású műtőinkben orvosaink a lábadozási időt és a szövődményeket 
jelentősen csökkentő technikákat alkalmaznak.

Kiváló, elkötelezett szakemberek
Munkatársaink kivétel nélkül a modern orvoslás mellett kötelezték el magukat. 

Orvosaink és konzulenseink nemzetközileg is elismert szakemberek, többen közülük 
külföldről tértek vissza hozzánk.

Teljes körű szolgáltatás, egy intézményben
Betegeink szinte valamennyi szakterületen, kényelmes környezetben, egy 

szolgáltatótól kapják meg a szükséges kezeléseket és vizsgálatokat.

 Referencia
Partnereink között neves multinacionális nagyvállalatok illetve, kis -és középvállalatok 

is megtalálhatók. Foglalkozás-egészségügyi üzletágunk több ezer munkavállalót vizsgál 
évente. Bejáratott rendszerrel, modern környezettben, fejlett technikai eszközökkel és 
felkészült orvosi stábbal rendelkezünk. Elégedettségi mutatóink 98%-os. KÖZÖNSÉGDÍJ



duna menedzser program
A Cafeteriában is kérhető, tetszőlegesen választható csomagok a vállalatok számára 

adó- és járulékmentesek. A teljes biztosítási díj költségként elszámolható.

Járóbeteg szolgáltatás Standard Plusz Extra

24 órás orvosi call center . . .

Felnőtt általános orvosi konzultáció / korlátlan . . .

Évente egyszeri influenza elleni védőoltás . . .

Orvosi utazási tanácsadás . . .

10% os kedvezmény további járóbetegellátásra a Duna Medical Centerben . . .

Ambuláns/járóbeteg műtét (évi 1 alkalommal) . .

Laboratoriumi vizsgálatok (évente 1 alkalommal): vérkép, vércukor, CRP, GOT, GPT, GGT, koleszterin panel, 
alkalikus foszfatáz, amiláz, nátrium, kálium, karbamid, kreatinin, vizelet .

Laboratoriumi vizsgálatok (évente 1 alkalommal): albumin, összfehérje, totál bilirubin, alkálikus foszfatáz, amiláz, 
Gamma GT, GOT (ASAT), GPT (ALAT), teljes vérkép, vércukor, koleszterin, HDL – koleszterin, LDL-koleszterin, 
triglicerid, kálium, nátrium, karbamid, kreatinin, húgysav, szérum vas, C reaktív protein (CRP), teljes vizelet + üledék

. .

Szűrővizsgálat (évente 1 alkalommal): Hasi és kismedencei ultrahang; vese, máj, epe, húgyhólyag, lép, mellékvese, 
hasüreg, prosztata, kismedence, hasnyálmirigy .

Összetett Szűrővizsgálat (évente 1 alkalommal): Hasi és kismedencei ultrahang; vese, máj, epe, húgyhólyag, lép, 
mellékvese, hasüreg, prosztata, kismedence, hasnyálmirigy, Nyaki erek és pajzsmirigy Doppler vizsgálata, 
Mellkasröntgen

. .

Szakorvosi járóbeteg ellátás (korlátlan)*: Bőrgyógyászat, Fül-orr-gégészet, Nőgyógyászat, Pulmonológia, Szemészet, 
Urológia .

Kibővített szakorvosi járóbeteg ellátás (korlátlan)*: Belgyógyászat, Bőrgyógyászat, Endokrinológia, Fül-orr-gégészet, 
Kardiológia, Nephrológia, Neurológia, Nőgyógyászat, Ortopédia, Reumatológia,  Pulmonológia, Szemészet, Urológia .

Komplex szakorvosi járóbeteg ellátás (korlátlan)*: Audiológia, Belgyógyászat, Bőrgyógyászat, Diabetológia, 
Endokrinológia, Fül-orr-gégészet, Gasztroenterológia, Hematológia, Kardiológia, Nephrológia, Neurológia, 
Nőgyógyászat, Ortopédia, Reumatológia, Pszichiátria-Pszichológia, Pulmonológia, Sebészet, Szemészet, Urológia

.

Diagnosztikai vizsgálatok (évente 4 alkalommal)*: Röntgen (x 1 testtájanként), Ultrahang (x 1 testtájanként), 
Citológia,  PSA (x 1/év), Mammográfia****, Csontsűrűségmérés**** .

Diagnosztikai vizsgálatok (évente 8 alkalommal)*: Röntgen (x 1 testtájanként), Ultrahang (x 1 testtájanként), 
Citológia,  PSA (x 1/év), Mammográfia****, Csontsűrűségmérés****, .

Diagnosztikai vizsgálatok (korlátlan)*: Röntgen, Ultrahang, Citológia, PSA, Mammográfia, Csontsűrűségmérés .

Fekvőellátás Standard Plusz Extra

Műtéti ellátás*** 1 millió Ft-ig . .

Műtéti ellátás*** 2 millió Ft-ig .

Rokkantsági biztosítás 5 millió Ft-ig 79% feletti rokkantság esetén . . .

Gyermek kiterjesztés esetén Standard Plusz Extra

Általános gyermekorvosi konzultáció / (évente 4 alkalommal) . .

Általános gyermekorvosi konzultáció / (korlátlan) .

Gyermekszakorvosi vizsgálatok (évente 4 alkalommal)*: Kardiológia, Sebészet, Gasztroenterológia, Fül-orr-gégészet . .

Gyermek Diagnosztika (évente 4 alkalommal): Röntgen, Ultrahang, Labor .

Gyermekszakorvosi vizsgálatok (évente 8 alkalommal)*: Kardiológia, Sebészet, Gasztroenterológia, Fül-orr-gégészet .

Gyermek Diagnosztika (évente 8 alkalommal): Röntgen, Ultrahang, Labor .

Árak Standard Plusz Extra

 1 db 187 886 Ft 221 333 Ft  248 574 Ft 

 2-3 db 161 217 Ft   189 885 Ft 213 235 Ft  

 4-10 db 134 547 Ft  158 438 Ft  177 896 Ft  

 11-25 db 127 880 Ft 150 576 Ft  169 061 Ft 

 26-50 db 121 212 Ft   142 714 Ft  160 226 Ft 

 51-100 db 114 545 Ft  134 852 Ft  151 391 Ft   

 101+ db 107 878 Ft 126 990 Ft 142 557 Ft  

* Szakorvosi vizsgálatokat kizárólag a Duna Medical Center általános orvosi beutalója alapján végzünk. Szakorvosi vizsgálatok nem tartalmazzák a 
következőket: Meddőségi vizsgálatok, Terhesgondozás, Pszichoterápia, Invazív beavatkozások, Kiegészítő diagnosztikus és terápiás beavatkozások

*** Duna Medical Center-ben: Ortopédia, Sebészet, Nőgyógyászat, és 1 napos sebészet; Szemészet, Fül-Orr-Gégészet, Urológia, Érsebészet, Idegsebészet
       (előzmény bevállalásával), maximum belépési kor 65 év maximum lejárati kor 70 év.

**** 30 év alatti nők esetében szűrési célú mammográfiai vizsgálatot nem végzünk, 40 év alatti férfi/nő esetében csontsűrűségmérést csak
         indokoltesetben végzünk.  

** Diagnosztikai vizsgálatokat kizárólag a Duna Medical Center általános orvosi és szakorvosi beutalója alapján végzünk.



az igazi
luxusmatrac

Amikor a vendég dönt, melyik 
hotelben fog megszállni, fizet-e többet 
egy magasabb színvonalért, sok opciót 
vesz figyelembe. Van-e wellness 
részleg, fedett medence, szauna, 
garázs, milyen ellátás vagy bekészítés 
van, a lokációról nem is beszélve.

Egy egészséges matrac a szobában, 
az egyik legnagyobb marketing 

értéke lehet a hotelnek.

A Pentele Royal matrac több 
szempontból is különleges. Az 
átlagtól eltérően a rugalmasságról 
nem egy, hanem három réteg 
táskarugós rendszer gondoskodik.

A teljes testfelület lágy befogadását, 
az ízületek védelmét és a tökéletes 
vérkeringést az egymásra helyezett 
teve-lószőr és gyapjú rétegek 
biztosítják. 

A Royal matrac további 
különlegessége, hogy a matracot 
kemény komfortú habkerettel 
látták el, ami megnöveli a hasznos 
fekvőfelületet, így a teljes matrac 
ugyanolyan komforttal rendelkezik 
mindenhol.

A Royal matracon a luxus 
megjelenést a szatén borítású 
szövet biztosítja, egyedi, kézzel 
rávarrt svájci gyártású 100% gyapjú 
bojtokkal díszítve.

Fizikai és pszichés egészségünkben az alvás igen fontos szerepet játszik. A szellemnek 
és a testnek védelmet nyújt a megbetegedések ellen és hozzájárul az életminőség 
javulásához. Amikor elutazunk egy hosszú hétvégére vagy teljes szabadságra egy tökéletes 
kikapcsolódást biztosító szállodába, az a célunk, hogy a pihenés után felfrissülve, új 
lendülettel és élményekkel telve fogunk visszatérni a dolgos mindennapokba. Az, hogy 
nappal milyen a közérzetünk, nagyban függ attól, hogy hogyan aludtunk előző este. Ha 
nyugtalanul telt az éjszakánk, az másnap megbosszulja magát.

Nem kérdés, egyik elsődleges elvárás a matraccal szemben, hogy kényelmes legyen. 
Sokan úgy gondolják, hogy az a jó, ha kellemesen süpped, puhán „befogad” magába a 
matrac, de hosszú távon az ilyen komfort megbosszulja magát. Ha a hátnak, deréknak, 
csípőnek nem nyújt elég támaszt éjjel a fekhely, akkor reggel fáradtan ébredünk. A jó 
matrac nem a puhaságáról ismerszik meg, hanem arról, hogy tartást és támaszt ad.

A rossz alvásnak azonnali következményei is lehetnek már másnap: például egy 
koccanás képében a reggeli forgalomban, ami csak azért következett be, mert a 
kialvatlanság miatt a megszokottnál jóval kevésbé tudtunk koncentrálni. Ha nem 
pihenjük ki magunkat, az azonnal jelentkezik a reakcióidő növekedésében, a tanulási, 
és a koncentrációs képességek látványos csökkenésében, a gondolkodás lassulásában 
és a szociális kapcsolatok kezelésének romlásában. Amikor alszunk, az agyunk nem 

pihen, csak egy másik üzemmódra kapcsol át, és ez az üzemmód nélkülözhetetlen 
része a működésének. Egyrészt ilyenkor dolgozza fel az aznap ért élményeket, 

információkat, rendezi és helyére teszi azt a sok dolgot, ami a nap folyamán 
történt velünk.

Nem csak üres beszéd, amikor azt mondják valamire: aludni kell még 
egyet rá: ugyanis tudományosan bizonyított tény, hogy a zavarosnak, 
áttekinthetetlennek látszó új információhalmaz másnapra egy jó alvás után 
rendeződik, világossá válik, így a jó döntés is könnyebben hozható meg.



Minden termék a átlag feletti jellemzőkkel rendelkezik 
és szinte minden elemében változtatható, mint huzat 
vagy akár a belső kialakítás, illetve a keménysége is 
(más keménységű habok felhasználásával) megbeszélés 
szerint. A matracok összetételét úgy változtattuk, hogy 
a nagyobb terhelés és igénybevétel, ugyanakkor a 
maximális kényelem is elérhető legyen velük.



A NOBYSCO csapata évtizedes tapasztalattal a háta 
mögött teljes körű szolgáltatást nyújt a napelemes 
rendszerek telepítésével kapcsolatban.  Ez magába 
foglalja a fogyasztási adatok elemzését, a helyszíni 
felmérést, a rendszer megtervezését és méretezését, 
a finanszírozás ügyintézését, az lehetőség szerinti 
pályázatírást, az engedélyeztetési eljárás és a hálózatra 
való csatlakoztatás ügyintézését az energiaszolgáltató felé, 
a szállítást, a telepítést, az üzembe helyezés, és karbantartást is. 

Példa: Egy 50 kWp csúcsteljesítményű, még háztartás méretű kis erőműnek számító rendszer 10%-os 
előlege (önerő) nagyságrendileg 1 800 000 Ft + ÁFA, ami a megfelelő finanszírozási forma kiválasztásával 
a beruházást követően 3 év alatt megtérülhet. A finanszírozás költségein fölül a rendszer a 4. évtől, éves 
szinten 700 ezer forint bevételt generál, mely a finanszírozás kifutásával közel 2,4 millió forintra 
emelkedik. Garanciális időszakon belül a teljes termelési potenciál megközelítőleg 43 millió forint.

A kalkuláció az energia ár inflálódását figyelmen kívül hagyja.

rezsiköltség
racionalizálás

A Nap végtelen energiaforrás. Az innen érkező napsugarakat úgy lehet 
hasznosítani, hogy nem terheljük közben a környezetet. A Földre egy óra 
alatt annyi fény érkezik napsugárzás formában, hogy abból egy teljes évig 
lehetne fedezni a bolygó energiafelhasználását. A jövőben a fejlődés emiatt 
elképzelhetetlen lesz napenergiával működő rendszerek nélkül.

Magyarország területének nagy részén az évi napsütéses órák száma 2000-
2200 óra. Ennyi idő bőségesen elegendő ahhoz, hogy a napelemes rendszer 
hatékonyan tudjon működni. A beruházás racionális döntés, mivel az üzemeltető 
stabil pluszbevételre tud szert tenni. Az áramszolgáltatókat kötelezi az állam 
a hálózatra csatlakozott napelemes rendszerek által megtermelt zöld energia 
átvételére, fogyasztói (visszatáplálási) ár alkalmazása mellett. A napelemmel 
termelt energia segítségével akár teljesen függetleníthetjük magunkat az 
energiahálózattól, így nem vagyunk kiszolgáltatva az üzleti érdekeknek. Fontos 
az a szemlélet, hogy a napelemet befektetésnek tekintsük...

Napelem rendszerek alkalmazásával a korábban kihasználatlan 
tetőfelületeken, földterületeken, vagy vízfelszínen villamos energiát 
’állíthatunk elő’.

A napelemes rendszer helyben termel, ezáltal sokkal kevesebb energia 
szállítását kell megoldani, mint a hagyományos hálózatok 
esetében, ezért működése optimálisabb a legtöbb 
energiaforrásnál. A napelemes rendszer zajtalanul működik, 
így a lakóövezetek közelében sem okoz zavart.

A napelemes rendszerek annyiban térnek el a klasszikus 
pénzügyi befektetési termékektől, hogy jellegükből 
adódóan sokkal tervezhetőbb és biztonságosabb a 
hozamuk, mert éves viszonylatban jól kalkulálható 
egy ország meteorológiája - adódik az éghajlatából. 
Az energiatermelés a tulajdonosnál helyben történik, 
rajta kívül más nem fér hozzá a rendszerhez. Ráadásul 
a napelemek hozama meghaladja az átlagos banki 
kamatokkal elérhető hozamokat, anélkül, hogy a bank 
feltételeit el kéne fogadni, vagy alkudozni kellene vele. 



Kevés dolog van, amit egy KKV-
nak érdemes egy multitól ellesnie. A 
cégautó választást és a flottakezelést 
azonban ide lehet sorolni. Nem 
a mennyiséget tekintve, hanem a 
választási módszereket vizsgálva.
Olyan szempontokat, fortélyokat 
ismernek, amikkel nem pusztán a 
felszínen vagy rövidtávon járnak jól, 
hanem hosszú távon is kizárják a 
rejtett költségeket.

Tudta, hogy a 3-30 autóval 
rendelkező cégek háromnegyede éves 
szinten közel 500.000 Forintot dob ki 

az ablakon? És Ön?

Az autóválasztás általában 
érzelmi kérdés. A flottakezelésről 
mindenkinek megvan a maga „jó” 
tanácsa, és autót ajánlani is mindenki 
tud. Aki tanácsot ad, és segíteni 
próbál,az szintén ember. A könyvelő 
a munkáját könnyítve, a kereskedő a 
hasznát szem előtt tartva, a szervizes 
az alkatrészek alapján, az ismerősök 
meg ízlés szerint... A tőlük kapott 
tanácsokban sokszor saját vágyaik 
jelennek meg. „Én azt venném”, „Azok 
nagyon jók”... Egy cégvezetőt viszont 
nem az érzelmei kell, hogy vezessék, 
hanem a racionalitás!

Flotta autó
Amikor autót vásárol, és nincs lehetősége vagy nem akarja egy összegben kifizetni azt, alapvetően néhány finanszírozási 
forma közül választhat. Ezek előnyeit és hátrányait érdemes megvizsgálni, mielőtt autóvásárlásra adná a fejét. Szeretnénk 
Önnek még a döntés előtt segíteni, hogy egy előnytelen választás következményeit ne kelljen elszenvednie.

Operatív lízing
A legelterjedtebb finanszírozási forma a hitel, melyet a cég pénzügyi helyzetétől és az előzetes elbírálásától függően adnak, vagy nem adnak a 

bankok. A megkötött hitelszerződés létrejöttétől a hitelre vett autó tulajdonjoga jogilag és pénzügyileg is a céget illeti meg. Költségként e termék 
esetében csak a törlesztő részlet kamattartalmát és az amortizációt tudja elszámolni a cég.

Nyíltvégű lízing
Nyíltvégű pénzügyi lízing esetén a lízingtárgy a lízingbeadó tulajdonában van, de lízingbevevő tartja nyilván könyveiben, s ő jogosult az 

értékcsökkenés elszámolására is. Lízingbevevő a futamidő végén szabadon dönthet arról, hogy az előre meghatározott maradványértéken meg 
kívánja-e vásárolni a lízingtárgyat, vagy sem, illetve élhet még vevőkijelölési jogával is. A lízingdíjak tőkerészt (a nettó vételár része), a tőkerész 
ÁFÁ-ját, s kamatot tartalmaznak. A tőkerész ÁFÁ-ja az általános forgalmi adóra vonatkozó jogszabályok előírásai szerint igényelhető vissza. A 
kamatrész a számviteli törvény előírásai szerint számolható el költségként. Ebben az esetben a lízingbevevő részletekben fizeti meg a tőkerész 
ÁFÁ-ját.

Zártvégű lízing
Lízingelheti az autót. Zártvégű pénzügyi lízing esetén a lízingtárgy a lízingbeadó tulajdonában van a futamidő végéig, de a 

lízingbevevő tartja nyilván könyveiben, s ő jogosult az értékcsökkenés elszámolására is. Az utolsó lízingdíj megfizetését követően a 
lízingtárgy automatikusan a lízingbevevő tulajdonába kerül. A lízingdíjak tőke 
és kamatrészt tartalmaznak. A kamat a számviteli törvény előírásai 
szerint számolható el költségként.

Operatív lízing
A egyik finanszírozási forma nem is pénzügyi 
termék igazából. Ez a tartós bérlet, vagy 
másnéven operatív lízing. Az operatív lízing 
esetén a lízingtárgy a lízingbeadó 
tulajdonában van, ő tartja 
nyilván a könyveiben. 
Ez a finanszírozási 
forma jogilag egyszerű 
szolgáltatás, ebből 
adódnak az előnyei 
is. A bérleti díj teljes 
egészében leírható 
költségként.



Élményközpontú 
tervezési szemlélet
A Ford nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a 

piacon kifejezetten olyan márkaként tartsák 
számon, amely a vásárlói élményre összpontosít.

A Ford 4,5 milliárd dollárt fektet az 
elektromos autókkal kapcsolatos 
fejlesztésekbe, hogy megalkothassa 

a jövő járműveit!

A vállalat 2020-ig 13 új elektromos járművel 
gyarapítja termékkínálatát, s az évtized végére 
a világszerte árusított Fordok több mint 40 
százaléka elektromos hajtású lesz. Az elmúlt öt 
évben ez a Ford legnagyobb szabású befektetése 
az elektromos járművek terén.

A Ford arra törekszik, hogy mind több 
elektromos járműve révén megfeleljen annak 
az egyre erősebb, világméretű trendnek, ami a 
tisztább üzemű és alacsonyabb fogyasztású autók 
felé fordítja a vásárlók érdeklődését.

A termékfejlesztésben újabb változást hoz, hogy a 
dizájnerek ezentúl nemcsak vázlatokat készítenek 
új ötleteikről, hanem teljes körű illusztrációkon 
ábrázolják a vásárlói élményt, amit az adott jármű 
ígér. A vásárlói élményben ráadásul már nem 
csupán a tárgyi, hanem egyéb (például szoftveres) 
élmények is szerepet játszanak.

A vásárlói élményre alapozott tervezési 
technika a Ford Intelligens Mobilitás terv 
továbbfejlesztésében is fontos szerepet játszik; 
a terv célja új szintre emelni az összeköttetést, 
a mobilitást, az önjáró autókat, a felhasználói 
élményt és az adatelemzést.

A Ford egyre több fejlődő 
piacon - többek közt Tajvanon, 

Korában és Kínában - kínál 
elektromos hajtású járműveket.

NÖVEKEDÉS

2,1 millió dolláros befektetés a 
Michigan Egyetem akkumulátor-

laboratóriumába a kutatás-
fejlesztési munka felgyorsítására. 

R&D

2020-ig a Ford 4,5 milliárd 
dollárt fektet be.

BEFEKTETÉS

A Ford 13 új EV-modellt mutat 
be, így 2020-ra már a kínálat 
több mint 40 százalékához lesz 
megrendelhető az elektromos 
hajtás.

EV-k

A várhatóan 150 km hatótávolságú 
új Focus Electric vadonatúj 
egyenáramú gyorstöltője előrel-
áthatólag 30 perc alatt tölti majd 
fel az akkumulátort 80 százalékra.

EREDMÉNYEK

A Ford világméretűvé bővíti  elektromos hajtási  programját,  
lehetővé téve ezzel a technológia globális megosztását,  az akkumulátorok 

virtuális,  valós idejű tesztjét és a fejlődés felgyorsítását.

F O R D  F E J L E T T  E L E K T R O M O S  J Á R M Ű
program és akkumulátor-kutatás

Az akkumulátor-fejlesztés 
globális kiterjesztése Európa 

és Ázsia bevonásával.

TECHNOLÓGIA 4,5
MILL IÁRD



próbavásárlás

A próbavásárlás egy olyan 
megfigyeléses kutatási módszer, 
melynek segítségével  meggyőződhet 
arról, hogy egy vevő ténylegesen azt 
látja-e a cégről, és azt az élményt 
kapja, mint amit a menedzsment 
akar. A cég meggyőződhet arról, hogy 
az üzemszerű működés napi rutinja 
mennyire van szinkronban a szervezet 
belső értékrendjével.

A próbavásárlás objektív képet alkot 
a frontvonalban dolgozók szakmai 
kompetenciájáról, felkészültségéről, 
vevőközpontúságáról, attitűdjéről, és 
lojalitásáról. 

Alkalmas arra is, hogy rávilágítson, 
a munkatársak mennyire tartják be a 
vállalat által meghatározott minőségi 
sztenderdeket, és magatartásbeli 
elvárásokat.

A próbavásárlás során a próbavásárló 
teljesen átlagos vevőként, ügyfélként 
viselkedve ellátogat a hotelbe, 
ahol szobát vesz ki, igénybe veszi a 
szolgáltatásokat, segítséget kér vagy 
akár probléma helyzetet teremt.

A tapasztalatait egy előre összeállított, 
az hotel elvárásait szem előtt tartó 
jegyzőkönyvben rögzíti.



Magyarországon megközelítőleg 150.000 olyan 
kiskereskedelmi egység üzemel. Mind azért küzd, hogy 
megnyerje a potenciális ügyfelei figyelmét, és vásárlásra 
bírja őket. Ennek érdekében online és offline marketing 
eszközöket használnak széles spektrumban. 

A mai médiazajban egyre kreatívabbnak kell lenni 
ahhoz, hogy az emberek ingerküszöbét elérje az aki 
reklámját meg akarja mutatni. 

A Hotel TV használatának legnagyobb lehetősége 
abban rejlik, hogy azzal  ragadja meg a figyelmet, 
amire a legfogékonyabbak az emberek, videós 
tartalmakkal. 

Lehetőséget ad arra, hogy a cégek olyan felületen 
helyezzék el üzeneteiket, amik jellemzően ma 
még kihasználatlanok. Az emberek jó eséllyel 
felfigyelnek rá, ezért könnyű és költséghatékony 
a használatukból hosszú távon versenyelőnyt 
kovácsolni.

A jó elhelyezésnek köszönhetően akkor 
találkozik a cég üzenetével a vevő, amikor 
éppen „pénzköltési” állapotban van, ezért 
azon a helyen az adott hirdetési tartalom 
relevánsabb lesz számára, mintha otthon 
egy újságban, vagy az interneten találkozott 
volna az üzenettel, és nagyobb eséllyel is 
gerjeszt újabb vásárlást.

A Hotel TV  nem csak annak jelent 
lehetőséget aki hirdethet benne, hanem 
annak is aki a felületeknek helyet ad.

Hotel tv A digital signage technológiával lehetőség nyílik szöveges, képi és videós tartalmakat 
távoli helyeken kitelepített megjelenítő eszközökre küldeni, azok megjelenését időzíteni, 
illetve távolból ellenőrizni. Hatalmas különbség a központilag sugárzott adásokhoz képest, 
hogy a lejátszott tartalom helyenként változtatható, így tvnként önálló műsoridő hozható 
létre. Az adott műsort, reklámot akár a helyszínre jellemző, egyedi tartalmi elemekkel lehet 
ellátni. 

A digitális megjelenés hamarosan nem verseny előnyt jelentő innováció, hanem kötelező 
marketing eszköz lesz minden cégnek, aki nem akar lemaradni. Az eredmények magukért 
beszélnek:

A digitális felület felhelyezése után a visszatérő vásárlók száma 32,8%-al nőtt.

A vásárlás utáni árrés tömeg növekedése 31,5%-al emelkedett.

A betérő érdeklődők, vásárlók átlagosan 30%-al több időt töltöttek az üzletben.

5-ből 3 vásárlót befolyásolni lehet az üzletben elhelyezett marketing-kommunikációs 
eszközökkel.

Az indirekt kommunikációnak ez a formája jelentősen olcsóbb, mint egy 
kereskedelmi tv-ben hirdetni, mivel a célpiacokat a helyi szokásoknak megfelelően 

sokkal személyre szabottabban képes megszólítani, és az üzeneteket régiónként, 
városonként, de akár utcánként szűrve is el lehet helyezni, mindezt elérésenként 
pár forintért.

Váljon ismertté, szerezzen új ügyfeleket, és legyen több bevétele többlet 
munka nélkül, a jelenlegi reklámköltésének hatékonyabb felhasználásával!

  Kérje egyedi, havidíjas konstrukciónkat! 



tárgyi eszköz
leltár

A vállalkozások leggyakrabban 
azért készítenek fizikai leltárt, mert a 
Számviteli törvény előírja, vagy még 
gyakorlatiasabban fogalmazva, mert 
„szólt a főkönyvelő”.

A könyvelésre és a leltározásra sokan 
úgy tekintenek, hogy mindkettőnek 
kizárólagos célja a hatósági előírások 
kiszolgálása. Szerintünk a könyvelés 
valódi célja, hogy a tulajdonosok, és 
a menedzsment ismerje vállalkozása 
valós vagyoni helyzetét.

A leltárnak is az a célja, hogy feltárja 
és megerősítse a vállalkozási vagyon 
egy jelentős szegmenségnek, a tárgyi 
eszközöknek, és a készleteknek a 
mennyiségét, a minőségét, és az értékét.

A tárgyi eszközök gondos kezelésével 
elkerülhetőek a felesleges eszköz 
beruházások, valamint lehetővé válik a 
beszerzések magasabb szintű pénzügyi 
tervezhetősége is!

KÉRJE EGYEDI
AJÁNLATUNKAT!

AZ ELMÚLT ÉVEKBEN OLYAN MÓDSZERTANT DOLGOZTUNK KI,
AMI MINIMALIZÁLJA A HIBALEHETŐSÉGET, ÉS A DOLGOZÓKRA RÓTT TERHEKET IS

Tapasztalta már, hogy a tárgyi eszköz leltár nem a legkedveltebb feladat a cége életében?

Időszakosan, viszonylag ritkán kell elvégezni, nem része a mindennapi rutinnak, ezért a feladatot szinte mindenki konfliktusként 
éli meg. Egy pillanatra minden munkatársat kizökkent a munkájából. 

A cégek többségének nem éri meg állandó stábot fenntartani az eszközök ellenőrzésére, ezért nincs tapasztalt munkaerő a 
helyzet fájdalommentes, gyors kezelésére. A tapasztalathiány költség oldalon is megjelenik, hiszen a leltározásra fordított idő 
alatt a kijelölt felelősök nem tudják saját feladataikat ellátni, és még a leltár eredményessége sem garantált.

Tudjuk, hogy minden cég egy kicsit másképp működik, éppen ezért nem dobozos szolgáltatást kínálunk,
hanem csakis a cég sajátosságaira épített, előre megtervezett folyamatot.

A NOBYSCO Kft.-nek külső vállalkozóként legfőbb érdeke, hogy 100%-ig valós adatokat közöljön, hiszen a pontosság és 
megbízhatóság biztosítja ügyfeleink elégedettségét.

A NOBYSCO Kft.-vel a leltárfelvétel és a leltár kiértékelésének valóságtartalmát, a felvett adatok pontosságát, a határidők 
betartását szerződésbe rögzített számon kérhető vállalások garantálják.

Egy vállalkozás számára nincsen drágább annál, amikor munkatársai értékesítés munkaidejükben nem saját munkájukat végzik 
a vállalkozás érdekében. Azzal, hogy a NOBYSCO Kft.-re bízza a leltározást, pénzt takarít meg!

A leltározás egyik legnagyobb „ellensége” az idő. Azért, hogy ezt a lehető legrövidebbre csökkentsük, a leltározandó 
eszközmennyiséghez és a rendelkezésre álló helyhez mindig az optimális leltározó létszámot biztosítjuk!

Amennyiben a NOBYSCO Kft.-re bízza a leltározást nem csak egy külső leltározót választ, hanem megszerzi azt a hatalmas 
leltározási tapasztalatot is, amit az elmúlt években több mint 150 projektünk során megszereztünk.

Tapasztalataink alapján további óriási előnye a kiszervezett leltározásnak, hogy leltározó munkatársaink csak és kizárólag a 
leltározással kapcsolatos feladatukra koncentrálnak.

BASIC
ü Egyedi leltár azonosítók 

elhelyezése

ü Eszköz fellelési helyének 
rögzítése

ü Eszköz rövid 
megnevezésének rögzítése

ü Önellenőrzési folyamat

ü Állományok átadása MS 
Excel fájlformátumban

STANDARD
ü Minden, ami a BASIC 

szolgáltatás szinten 
szerepel

ü Műszaki és informatikai 
eszközök gyártási 
adatainak rögzítése

ü Bútorok, és egyéb 
eszközök fizikai jellemzése

ü Állományok átadása 
CD/DVD-re kiírva

PRÉMIUM
ü Minden, ami a STANDARD 

szolgáltatási szinten 
szerepel

ü Költséghely/szervezeti 
egység rögzítése

ü Munkaállomás 
azonosítójának rögzítése

ü Eszközhasználó rögzítése

ü Állományok átadása egyedi 
logóval ellátott DVD-n
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jutalmazza a
hűséget!

A vevők 72%-a szívesebben megy 
oda, ahol a vásárlásait jutalmazzák.

Ahol megbecsülik a vásárlót, 
ott a vásárlások száma 
gyakoribb, és az átlagos 
kosárérték is magasabb.

Ajándék kilométereket 
írhat jóvá üzleti- vagy ügyfél 
kártyával rendelkező 
vásárlói számára, melyeket 
éttermi szolgáltatásokra, 
előadásokra, koncert 
jegyekre, vagy értékes 
utazásokra válthatnak 
be.



info @nobysco.hu
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