kompleksowe USługi
dla biznesu

Twoja firma
zawsze w najlepszym porządku

Szanowni Państwo!
Grupa MARCONI działa w obszarze usług dla biznesu od ponad 20 lat. Jest
jedną z najszybciej rozwijających się firm w regionie. Grupa MARCONI została
uhonorowana wieloma nagrodami. Dowodzi to wysokiej jakości świadczonych
usług i społecznej odpowiedzialności biznesu. Precyzyjnie odpowiadamy
na wszystkie potrzeby naszych Klientów. Wspólnie wypracowujemy takie
rozwiązania, które przynoszą obu stronom satysfakcję ze wzajemnej współpracy.
Naszą działalność rozpoczęliśmy od usług porządkowych, przez lata poszerzając
swój portfel o kolejne gamy świadczonych usług, aby w efekcie naszych działań dostarczać Klientom
produkty najwyższej jakości dbając jednocześnie o ich najwyższą efektywność kosztową. W naszej
działalności mocno stawiamy na rozwój i stałe poszerzanie wiedzy całego zespołu, czego odzwierciedleniem
jest bardzo bogata oferta oraz silny wizerunek zbudowany na solidnej podstawie jaką stanowią nasze
dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia, jak również wartości którymi kierujemy się we współpracy
z naszymi Klientami.
Prezes Zarządu
Marcin Markiewicz

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Suspendisse dapibus at nunc
vel suscipit. Integer volutpat
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse
dapibus at nunc vel suscipit. Integer volutpat orci eu magna volutpat, ut
auctor nulla pellentesque. Cras ultrices quam et orci bibendum hendrerit.
Fusce non feugiat mi. Aenean sed sodales tortor, ac condimentum nisi.
Praesent placerat magna ut velit sodales, a venenatis elit interdum.
Vivamus eu consectetur mauris. Phasellus lacinia eget tellus in mollis.
Pellentesque vulputate viverra leo. Integer porta purus vitae mauris
malesuada vestibulum.
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USługi DLA BIZNESU
Firma i biuro
Obiekt handlowo-usługowy
Szkoła i przedszkole
Zakład przemysłowy
Logistyka
Hotel
Szpital i ochrona zdrowia
Spółdzielnia i wspólnota
mieszkaniowa

prace porządkowe

usługi pralnicze

utrzymanie zieleni

usługi specjalistyczne

odśnieżanie

prace alpinistyczne

sprzątanie pobudowlane

Będziesz naszym najwyższym priorytetem
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USługi DLA BIZNESU
Naszym priorytetem jest zapewnienie Państwu
satysfakcji ze współpracy z Grupą Marconi.
Wszystkim klientom oferujemy zindywidualizowaną
obsługę, dostosowaną do specyfiki ich działalności,
przy zachowaniu wysokiej jakości usług.

5 powodów, dla których warto

korzystać z naszej gamy usług
porządkowych:

1
2

3

4
5

Wysoka efektywność dzięki
doświadczeniu
Nasze bogate doświadczenie procentuje
wysoką efektywnością oraz zadowoleniem
naszych Klientów.

Wysokie ulgi na PFRON

Decydując się na zlecenie usług w Grupie
Marconi obniżacie Państwo wpłaty
na PFRON nawet do 70% wartości
świadczonych przez nas usług.

Wykwalifikowana kadra
i nowoczesny sprzęt
Wykwalifikowana i kompetentna kadra
oraz wysokiej jakości sprzęt pozwalają
szybko i precyzyjnie wykonywać
postawione przed nami zadania.

Pełna satysfakcja Klienta
Organizujemy pracę tak, aby wszystkie
zlecenia realizować jak najszybciej, nie
zakłócając Państwa organizacji pracy.

Wysoce specjalistyczne usługi
Świadczymy specjalistyczne usługi
wychodząc naprzeciw nawet najbardziej
wymagającym wyzwaniom.

JAK ZMNIEJSZYĆ WPŁATY NA PFRON?
Składki na PFRON są obowiązkowe dla:

pracodawców zatrudniających
na pełny etat co najmniej

25 pracowników

wskaźniku zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych

oraz

poniżej 6%

Decydując się na usługi firmy Marconi
zyskujesz trzy razy:

Odliczasz od wpłat na
PFRON do 70% wartości
świadczonych przez nas
usług.

Realizujesz misję
społeczną, wspierając
osoby niepełnosprawne
w aktywizacji zawodowej.

Otrzymujesz najwyższej
jakości usługę
z gwarancją pełnej
satysfakcji Klienta.

Nasza Firma zapewnia Państwu
wysokie odpisy na PFRON dzięki
tt Aktywizacji zawodowej osób z orzeczeniami o niepełnosprawności,
przy jednoczesnej dbałości o bardzo wysoką jakość świadczonych
usług.
tt Posiadamy status Zakładu Pracy Chronionej, wspierając swoich
pracowników w rehabilitacji i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
Grupa Marconi w 2015 roku za wspieranie osób niepełnosprawnych
otrzymała nagrodę „Gryf bez Barier”.
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Usługi porządkowe

w biurach, obiektach handlowo-usługowych oraz oświatowych

Zdajemy sobie sprawę, jak ważny dla wizerunku każdej organizacji jest
estetyczny wygląd jej obiektów. Usługi porządkowe firmy Marconi
realizowane są z najwyższą dbałością o jakość, przy wykorzystaniu
ciągle doskonalącego się zespołu i najnowszych technologii. Te dwa
czynniki są gwarancją osiągnięcia celu.

Ciągły system szkoleń,
nowoczesne sposoby nadzoru,
jednolity i schludny ubiór
naszych pracowników
wprowadzają pożądany ład
organizacyjny.
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Dbając o Komfort naszych klientów w ich miejscach pracy, realizujemy
usługi porządkowe z wykorzystaniem cichego i wydajnego sprzętu, przy
pomocy doskonale wyszkolonej i dyskretnej kadry oraz atestowanych
i bezpiecznych dla środowiska środków chemicznych, w godzinach nie
zakłócających organizacji pracy przedsiębiorstwa.
Mamy także świadomość, że potrzeby naszych Klientów, tak jak i branże
w jakich działają, potrafią znacząco różnić się od siebie - wymagają więc
indywidualnego podejścia i rozwiązań. Z tego powodu zawsze starannie
wybieramy zarówno środki czystości jak i wykorzystywany sprzęt,
w zależności od stawianego przed nami zadania.
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W ramach realizacji kompleksowych usług porządkowych zapewniamy usługi zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
budynków, w tym także szeroki zakres prac specjalistycznych.

Prace porządkowe
wewnątrz obiektów

Prace porządkowe
na zewnątrz obiektów

tt prace porządkowe wewnątrz budynków

tt mycie elewacji budynków

tt mycie drzwi i okien
tt pranie wykładzin i dywanów

tt odśnieżanie dachów, chodników oraz okolicy
obiektów

tt polimeryzację posadzek

tt usuwanie sopli

tt czyszczenie zasłon, rolet, żaluzji

tt prace wysokościowe i alpinistyczne

tt maszynowe oraz ręczne czyszczenie ścian i podłóg

tt mechaniczne zamiatanie powierzchni
zewnętrznych

tt impregnacja powierzchni powłokami akrylowymi
tt czyszczenie i odkurzanie mebli biurowych

tt mechaniczne mycie chodników, placów,
parkingów

tt na życzenie klienta zajmiemy się dystrybucją
środków czystości i higieny w toaletach i łazienkach

tt mechaniczne odchwaszczanie chodników i ulic

Co wyróżnia nasze usługi porządkowe?
tt kompleksowość i dokładność działań
tt specjalistyczny i cichy sprzęt
tt wykwalifikowana i dyskretna kadra
tt możliwość wykonywania drobnych napraw i prac konserwatorskich
tt atestowane środki czystości oraz harmonogram dostaw dostosowany do
potrzeb Klienta

Odliczasz od wpłat na PFRON

do 70% wartości

świadczonych przez nas usług.

Technologie sprzątania
tt bezpieczne dla ludzi i środowiska środki
i preparaty czyszczące
tt ciche i wydajne myjki parowe, odkurzacze
i urządzenia czyszczące
tt profesjonalne mopy, miotły i pojemniki
tt sprzęt ręczny i mechaniczny do odśnieżania
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Usługi porządkowe
dla przemysłu i logistyki

Czysta hala produkcyjna czy obiekt przemysłowy to nie tylko większe
bezpieczeństwo i komfort pracy ale przede wszystkim sygnał
płynący w stronę pracowników i kontrahentów, że mają do czynienia
z nowoczesną i profesjonalną firmą.

Wysoka organizacja pracy
i dobrze wyszkolony personel
gwarantują najwyższą jakość
wykonanej usługi.

Grupa Marconi, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ugruntowanej
pozycji na rynku gwarantuje realizację usług porządkowych na
najwyższym poziomie i zaspokojenie potrzeb nawet najbardziej
wymagających klientów.
Zapewniamy perfekcyjnie zorganizowaną i kompleksową obsługę małych
i dużych obiektów przemysłowych oraz hal produkcyjnych.
Dysponujemy odpowiednio wykwalifikowaną i kompetentną kadrą
oraz wysokiej jakości zapleczem technologicznym, co pozwala szybko
i precyzyjnie wykonywać postawione przed nami zadania.
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Zakres usług porządkowych
dla przemysłu
tt sprzątamy hale produkcyjne
tt sprzątamy magazyny i pomieszczenia logistyczne
tt myjemy i czyścimy maszyny używane w procesie produkcji
tt utrzymujemy porządek w małych i dużych obiektach przemysłowych
tt myjemy elewacje obiektów przemysłowych
tt odśnieżamy dachy, chodniki oraz okolicę obiektów
tt wykonujemy prace wysokościowe i alpinistyczne
tt wykonujemy sprzątanie poremontowe i pobudowlane

Odliczasz od wpłat na PFRON

do 70% wartości świadczonych przez nas usług.

System jakości grupy Marconi
Gwarancją solidnie wykonanej usługi jest gruntownie przeszkolony personel oraz
opracowany zgodnie z europejskimi standardami system kontroli jakości, opierający
się na:
tt wewnętrznym Systemie Monitoringu Jakości
tt infolinii dla Klientów
tt cyklicznych szkoleniach dla personelu każdego szczebla

Co wyróżnia nasze usługi
porządkowe?
tt wszechstronność działań - sprzątamy zarówno
małe pomieszczenia jak i ogromne hale
produkcyjne
tt harmonogram prac dostosowany do zmianowego
trybu pracy naszych Klientów
tt specjalistyczny i wydajny sprzęt czyszczący
tt wyszkolona i doświadczona kadra
tt środki czystości dostosowane do rodzaju
zabrudzenia
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Usługi porządkowe

w hotelach

W przypadku hotelu kwestia czystości jest kluczowym czynnikiem
mającym wpływ na sukces. Czyste i zadbane pomieszczenia hotelowe
zapewniają gościom komfort pobytu i sprawiają że chętnie wracają.

Czyste i zadbanie pokoje
oraz pomieszczenia hotelowe
najlepszą wizytówką Twojego
obiektu.

Doskonale wyszkolony i przygotowany do pracy personel Grupy Marconi
zadba o porządek i estetykę wszystkich pomieszczeń hotelowych oraz
przede wszystkim o wygodę i zadowolenie gości.
Dzięki przemyślanym procedurom i odpowiednio dobranym
technologiom zapewniamy ład i porządek, nie zakłócając wypoczynku
gości.
Wszystkie usługi wykonujemy na najwyższym poziomie, spełniając
indywidualne oczekiwania i potrzeby Klientów. Nasze bogate
doświadczenie procentuje wysoką efektywnością oraz zadowoleniem
naszych stałych wieloletnich Klientów.
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Zakres usług porządkowych
dla hoteli
tt sprzątanie pokoi i apartamentów hotelowych
tt sprzątanie powierzchni ogólnodostępnych takich jak winda, recepcja, restauracja, sala bankietowa,
szatnie i toalety
tt sprzątanie pomieszczeń rekreacyjnych: basen, siłownia, sauna
tt mycie okien i przeszkleń
tt pranie dywanów i wykładzin
tt usługi alpinistyczne
tt sprzątanie i utrzymywanie terenów zielonych w okolicy hotelu
tt prace porządkowe na terenie parkingów zewnętrznych i podziemnych
tt odśnieżanie dachów, chodników oraz okolicy hotelu

Co wyróżnia nasze usługi porządkowe?
tt cichy i dyskretny personel dbający o komfort gości hotelowych
tt elastyczny harmonogram prac pozwalających na sprzątanie obiektów w godzinach
najbardziej do tego odpowiednich
tt kompleksowość i dokładność działań
tt specjalistyczny i cichy sprzęt
tt jednolicie i schludnie ubrany personel
tt możliwość wykonywania drobnych napraw i prac konserwatorskich
tt środki czystości oraz sprzęt dostosowany do specyfiki obiektu i potrzeb Klienta

System jakości Marconi
Gwarancją solidnie wykonanej usługi jest gruntownie
przeszkolony personel oraz opracowany, zgodnie
z europejskimi standardami, system kontroli jakości
opierający się na:
tt wewnętrznym Systemie Monitoringu Jakości
tt infolinii dla Klientów
tt cyklicznych szkoleniach dla personelu każdego
szczebla
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Usługi porządkowe

w szpitalach i innych obiektach służby zdrowia

W placówkach służby zdrowia, o sukcesie decyduje nie tylko
podstawowy personel medyczny, ale także niewidoczna na co dzień
armia pracowników niemedycznych, dbających o higienę, czystość
i porządek.

Zdajemy sobie sprawę, że
obiekty służby zdrowia to
miejsca, gdzie zagadnienia
czystości i higieny są kwestią
zdrowia i życia pacjentów.
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Grupa Marconi jest tam, gdzie ze względu na wysokie ryzyko zakażeń,
niezbędne jest utrzymanie wysokiego standardu higieny. Dzięki
przemyślanej organizacji pracy oraz certyfikowanym i atestowanym
środkom chemicznym możemy poszczycić się sukcesami na trudnym
rynku usług medycznych. Nasze procedury zostały oparte o znajomość
wymagań stawianych przez organy kontrolne oraz obowiązujące
regulacje prawne.
Personel Grupy Marconi jest gotów pracować nieprzerwanie 7 dni
w tygodniu, 24 godziny na dobę. Posiadamy profesjonalną wiedzę nie
tylko z zakresu sprzątania i dezynfekcji, ale także w dziedzinie źródeł
infekcji i sposobów przenoszenia zakażeń, co pozwala zapobiegać
rozprzestrzenianiu się chorób.
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Specjalistyczne usługi porządkowe
tt sprzątanie i dezynfekcja „jałowych” sal operacyjnych , przeznaczonych do przeprowadzania
zabiegów wymagających najwyższego stopnia aseptyki
tt sprzątanie i dezynfekcja sal operacyjnych do zabiegów w polu zakażonym, stwarzających wysoką
możliwość infekcji
tt sprzątanie i dezynfekcja sal do zabiegów w polu czystym, nie stwarzających większej możliwości
zakażenia, używanych do przeprowadzania zwykłych operacji i planowych zabiegów
tt sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń o niewielkim zagrożeniu rozprzestrzeniania się infekcji gabinety zabiegowe, sale pacjentów, kuchnia szpitalna
tt sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń o niskim zagrożeniu zakażeń - pomieszczenia biurowe,
korytarze, strefa wejść/wyjść
tt wykorzystanie nowoczesnych technologii sprzątania uwzględniających ścisłe normy i wymagania
jakościowe takie jak niezbędne atesty i certyfikaty

Standardowe usługi porządkowe w szpitalach
i innych obiektach służby zdrowia
tt mycie drzwi i okien
tt czyszczenie podłóg
tt polimeryzacja posadzek
tt kompleksowe mycie łazienek i toalet
tt impregnacja powierzchni powłokami akrylowymi
tt czyszczenie i odkurzanie mebli biurowych

W ramach świadczonych usług
zapewniamy:
tt środki czystości i higieny do pielęgnacji skóry i rąk
tt urządzenia dozujące do środków czystości
tt specjalistyczne szkolenia personelu szpitala w zakresie
utrzymywania higieny
tt plany higieny i dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych

Odliczasz od wpłat na PFRON

do 70% wartości

świadczonych przez nas usług.
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Usługi pralnicze

dla hoteli, szpitali i ochrony zdrowia

Grupa Marconi w ramach specjalistycznych usług porządkowych oferuje
szeroki zakres usług pralniczych zarówno dla hoteli i pensjonatów jak
i szpitali, placówek ochrony zdrowia czy zakładów gastronomicznych.

Punktualność i rzetelność oraz
nowoczesna technologia plus
profesjonalne środki czystości
gwarancją najwyższej jakości
usług.
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Oferujemy przede wszystkim pranie pościeli oraz jej maglowanie, pranie
firan, zasłon, koców, kołder, ręczników czy dywanów, a także odzieży
roboczej.
W trosce o najwyższy standard naszych usług pralniczych
wykorzystujemy wyłącznie nowoczesny sprzęt oraz wysokiej jakości
środki czystości.
Transport prania zostanie zorganizowany w sposób gwarantujący
punktualność i rzetelność dostaw.
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doczyszczanie pobudowlane
we wszystkich obiektach

W przypadku prac remontowo-budowlanych, które niosą ze sobą
trudny do usunięcia bez odpowiednio sprzętu i specjalistycznych
preparatów rodzaj zabrudzenia, elementem decydującym o sukcesie
przedsięwzięcia, jest dobór odpowiedniej technologii.

Pracujemy przy użyciu
profesjonalnych maszyn
czyszczących i odkurzaczy
przemysłowych oraz stosując
specjalistyczną chemię
dostosowaną do specyfiki
obiektu.

Grupa Marconi bazując na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy oferuje
usługi poremontowe i pobudowlane dostosowywane do indywidualnych
potrzeb Klienta.
Zdajemy sobię sprawę, że czas jest kluczowym czynnikiem przy odbiorze
inwestycji i rozpoczęciu użytkowania, dlatego nasze usługi wykonujemy
zawsze terminowo i tak szybko jak to możliwe.
W ramach realizacji usług podejmiemy się zarówno usunięcia wszelkich
nieczystości i pozostałości remontu z terenu obiektu, a także mycia
sprzętu oświetleniowego, okien i przeszkleń czy podłóg, gruntownie
uporządkujemy teren zewnętrzny w okolicy obiektu.

58-100 Świdnica, ul. Wrocławska 50 tel. 74 851 88 52
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Kompleksowe utrzymanie terenów zewnętrznych
oraz klatek schodowych

Dział pielęgnacji zieleni Grupy Marconi tworzą starannie wybrani
i przeszkoleni pracownicy, posiadający szeroką wiedzę i doświadczenie
z zakresu pielęgnacji drzew, krzewów, trawników oraz doskonale
znający zagadnienia związane z ochroną i nawożeniem roślin.

Ambicją firmy jest łączenie
sztuki ogrodowej z fachową
wiedzą ogrodniczą w celu
kształtowania niepowtarzalnego
krajobrazu oraz estetyczne
utrzymanie terenów
zewnętrznych.
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Oferujemy pielęgnację w cyklach wieloletnich oraz abonamentową
i interwencyjną. Pod swoją opieką mamy zarówno duże obiekty takie jak
Spółdzielnie Mieszkaniowe, mniejsze - Wspólnoty Mieszkaniowe, a także
tereny inwestorów indywidualnych.
Dzięki odpowiednim kwalifikacjom oraz posiadaniu rozbudowanego
parku maszyn i narzędzi, świadczymy specjalistyczne usługi wychodząc
naprzeciw nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom.
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W ramach pielęgnacji
TERENÓW ZIELONYCH, ULIC, CHODNIKÓW I PLACÓW zapewniamy:
tt ręczne i mechaniczne zamiatanie oraz szorowanie terenów utwardzonych
tt koszenie trawników i grabienie liści
tt odchwaszczanie i nawadnianie terenów zielonych
tt stała opieka i pielęgnacja nasadzeń
tt kształtowanie korony drzew i krzewów ozdobnych
tt strzyżenie żywopłotów
tt budowa zieleni w pasach drogowych
tt projektowanie i wykonawstwo terenów zielonych
tt Instalacje automatycznego nawadniania
tt Inwentaryzacje dendrologiczne

Standardowe usługi porządkowe
na klatkach schodowych
tt mycie i zamiatanie schodów i korytarzy
tt mycie i zamiatanie ciągów piwnicznych i strychów
tt mycie okien
tt mycie dzwi, lamperi i balustrad
tt sprzątane pomieszczeń wsypowych

Sprzęt i know-how (procedury)
tt do prac związanych z utrzymaniem zieleni wykorzystujemy
profesjonalny i wydajny sprzęt ogrodniczy
tt środki ochrony roślin są bezpieczne dla ludzi i środowiska
tt ciągle doskonalone procedury pozwalają wykonać zadanie
w maksymalnie krótkim czasie
tt proponujemy zarówno usługę jednorazową, jak i stałą
współpracę na korzystnych zasadach
tt zajmiemy się każdą powierzchnią i dowolnym areałem,
niezależnie od stanu, w jakim teren zielony się znajduje

58-100
17 Świdnica, ul. Wrocławska 50 tel. 74 851 88 52
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odśnieżanie

ulic, parkingów, placów i innych terenów zewnętrznych

W okresie zimowym Grupa Marconi oferuje profesjonalne odśnieżanie
ulic, parkingów, placów i innych terenów zewnętrznych oraz
zabezpieczenie chodników i inne prace związane z utrudnieniami
pogodowymi.

Odśnieżanie oraz prace
związane z warunkami
pogodowymi mogą być
wykonywane przez naszych
specjalistów 7 dni w tygodniu,
24 godziny na dobę.
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W ramach realizacji usług podejmiemy się odśnieżenia zarówno terenów
firmowych i prywatnych, podwórek, posesji, chodników jak i podjazdów,
dróg dojazdowych i parkingów.
Dzięki zastosowaniu technik linowo-alpinistycznych i wykorzystaniu
specjalistycznego sprzętu jesteśmy w stanie usunąć sople i zbędny śnieg
nawet z najbardziej niedostępnych miejsc.

kontakt@marconiuslugi.pl

www.marconiuslugi.pl
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ochrona i monitoring
we wszystkich obiektach

Potrzeba bezpieczeństwa stała się wartością nadrzędną. Od lat dbamy
o to, aby Przedsiębiorcy i osoby fizyczne, które nam zaufały mogły
mieć pewność, że ich rodziny, pracownicy, a także chronione mienie są
naprawdę bezpieczne.

Odliczasz od wpłat
na PFRON do 70% wartości
świadczonych przez
nas usług.

Grupa Marconi świadczy pełen zakres usług ochrony: od monitoringu
poprzez ochronę fizyczną do systemów monitoringu. Działamy na
podstawie skutecznych planów ochrony z uwzględnieniem preferencji
klienta na podstawie analiz Jego potrzeb i zagrożeń.
Jednolite umundurowanie naszych pracowników ułatwia identyfikację
personelu i wprowadza dodatkowy czynnik odstraszający.
Nasi pracownicy mają wieloletnie doświadczenie w branży,
a pełnomocnik ochrony to były komandos wojsk powietrznodesantowych.

58-100 Świdnica, ul. Wrocławska 50 tel. 74 851 88 52
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