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A változás sosem volt ennyire gyors, és nem lesz 
még egyszer ilyen lassú – a digitális forradalom 

világában nem csupán az újdonságokhoz, de 
a megújulás sebességének növekedéséhez 
is alkalmazkodnunk kell. Az Assist-Trend 
hisz abban, hogy csak közösen, össze-
fogva tudjuk úgy felvenni a tempót a foko-
zódó versenyben, hogy közben megőrizzük 

hagyományos értékeinket és fenntartjuk 
a minőséget.

Partnereinkkel minden tekintetben közössé-
get építünk. Nemcsak termékeket és szolgáltatáso-

kat, hanem megoldásokat szállítunk. Nem eladni szeretnénk nekik 
valamit, hanem segíteni kívánjuk őket. Azt szeretnénk, ha termé-
keink és szolgáltatásaink levennék a terhet a vállukról, hogy ne 
kelljen foglalkozniuk a higiéniai kérdésekkel és azzal törődhesse-
nek, ami a legfontosabb a számukra: a vendégeik magas minő-
ségű kiszolgálásával.

Az Assist-Trend az elmúlt évben folyamatosan bővítette kíná-
latát, hogy egyre nagyobb területen álljon rendelkezésre ügyfe-
lei számára. Rendszerintegrátorként 13 európai szintű vállalattal 
kötöttünk stratégiai megállapodást, így vagyunk képesek teljes-
körű higiéniai megoldáscsomagot kínálni. A Level Up Together 
összefogásban a professzionális higiénia minden területe kép-
viselteti magát, így vagyunk képesek a higiéniai termékek teljes 
körén túl olyan szolgáltatásokat kínálni, mint a padozatápolás, 
a higiéniai szaktanácsadás, az időszakos nagytakarítás, a vízke-
zelés, a légtisztítás, vagy a munkaerő betanítása és a teljesítmény 
mérése.

A partnereinktől érkező pozitív visszajelzések, a bíztató és elis-
merő szavak mellett új stratégiánk helyes irányát igazolják visz-
sza az értékesítési eredményeink is. Az Assist-Trend csoport tavaly 
közel 9 százalékkal növelte árbevételét az elmúlt évben – a bevéte-
lek gyorsuló növekedéséhez biztos bázist jelent a HoReCa-szektor 
bővülése is. Úgy látjuk, a tavalyi rekordév után várhatóan az idén 
is tovább növekszik a vendéglátóipar és a turisztikai szektor for-
galma. Ugyanakkor a szektor számára egyre nagyobb problémát 
jelent a képzett munkaerő hiánya. A kapacitások végesek, ami 
gátat szabhat a további növekedésnek, ezért lesz egyre nagyobb 
igény az okos-megoldások, és a kiszervezett szolgáltatások iránt, 
amelyekkel munkaerő-megtakarítást tudnak elérni a szereplők. 

Az Assist-Trend készen áll arra, hogy bővülő szolgáltatás-kínála-
tával partnerei rendelkezésére álljon – de több meglepetéssel is 
készül, például az év második felében már hotel bekészítő termék-
körrel is támogatja partnerei munkáját. 

bodrogai Ferenc  
ügyvezető,	alapító	tulajdonos
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fókuszban

AeraMax Professional
Az AeraMax Professional készülékeket a Fellowes Brands 
gyártja, ahol világszerte 1500-an dolgoznak és amely saját egy-
ségekkel rendelkezik 16 országban. A céget Harry Fellowes alapí-
totta 1917-ben Itascaban, Illinois államban. A Fellowes termékei 
ma több mint 100 országban elérhetők, a cég jó néhány termék-
köre piacvezető szerepet tölt be számos országban. Az Aera-
Max Professional berendezéseket kifejezetten a közösségi 
terek levegőjének tisztítására tervezték. A készülékek szénszű-
rői megszűntetik a kellemetlen szagot, a True HEPA szűrők 
pedig eltávolítják a levegőben található részecskék 99,97%-át, 
így hatékonyan megszűrik az allergéneket, illetve a kórokozó-
kat egyaránt. Az AeraMax Professional az első olyan légtisz-
tító, amely megkapta az asztma és allergiabarát minősítést 
az Amerikai Asztma és Allergia Alapítványtól. Az Assist-Trend 
kínálatában szereplő AeraMax Professional lég-
tisztító berendezések mind falra szerelve, 
mind hordozható kivitelben, különböző 
méretű és funkciójú terekben meg-
oldást jelentenek a beltéri levegő 
minőségének javítására.

Kártevőirtás 
A Bábolna Bio Kártevőirtó és Szolgáltató Kft. 1965 óta végez 
közegészségügyi kártevőmentesítési szolgáltatást, korszerű 
és környezetkímélő módon az Integrated Pest Management (IPM) 
alkalmazásával a korábbi megelőző jellegű és széleskörű irtószeres 
kezelés helyett a folyamatos ellenőrzések előtérbe helyezésével, 
melyhez nagy felkészültséggel és széleskörű biológiai ismeretek-
kel rendelkeznek a cég szakértő kollégái. Az alkalmazott technoló-
giák az emberre és a haszonállatokra gyakorlatilag veszélytelenek. 
A kártevőirtó tevékenység napjainkban számos higiéniés szolgál-
tatási tevékenységgel is kiegészült, melyek révén a cég komplex 
szolgáltatás végzését is vállalja. 

A több mint 50 év tapasztalata, a korszerű technológiák alkal-
mazása és az intenzív kutatás-fejlesztés biztosítják a hatékony, 
minőségi és garanciális munkavégzést. Az Assist-Trend Kft. által 

közvetített szolgáltatások:
• rovarmentesítés (csótány, ágyi poloska, bolha, 

hangya, darázs)
• rágcsálómentesítés (egér, patkány)

• szemétledobó csövek tisztítása
• szellőző rendszerek tisztítása

• madarak elleni védelem

VDM
Az olasz takarítóeszkö-
zöket gyártó cég 1976-
ban történt alapításától 
napjainkig a professzi-
onális takarítás terén 
nemzeti és nemzetközi 
piacvezető szerepet ért 
el. Termékeiket és rend-
szereiket a vásárlók igé-
nyei szerint fejlesztik oly 
módon, hogy maximális minőséget nyújtsanak és megfeleljenek 
a mindenkori takarítási protokolloknak, csökkentve a működési 
költségeket és kielégítve a vásárlók legmagasabb igényeit is.

Napjainkban a környezetvédelem fontos szerepet kap minden 
termék piacán, ezért a VDM is nagy hangsúlyt fektet rá fejlesz-
tései során.  Legújabb szabadalommal védett ECOGREEN termé-
keit 90%-ban újrafeldolgozott műanyag felhasználásával készíti. 
A termékeket mindössze szürke színük különbözteti meg a meg-
szokott, hagyományosan piros-szürke termékektől. Az ECOGREEN 
termékekben a szürke szín dominál, a piros mindössze a kannák, 
vödrök, prések fogantyúiban jelenik meg. Az ECOGREEN termékek 
minősége nem marad el a VDM által gyártott – gyakorlatilag elnyű-
hetetlen – hagyományos termékektől. Multifunkciós ECOGREEN 
termékei megtalálhatók a felmosó kocsiktól kezdve a  szerviz-, 
szennyesgyűjtő kocsikon át a szobaasszonyi kocsikig. 

SERCO
A SERCO informatika 

egyike a legidősebb hazai 
informatikai vállalkozások-

nak. A SERCO Informatika 
számos iparágban rendelkezik 

évtizedes tapasztalattal és kipró-
bált megoldásokkal, melyek lehe-

tővé teszik, hogy partnerei számára 
a legmagasabb színvonalú kiszolgá-

lást nyújtsák. Céljuk a hosszú távú üzleti kapcsolat, 
üzleti partnereik célkitűzésének megvalósításához technológiai 

partnerként járulnak hozzá. Szolgáltatási és termékportfóliójuk 
kialakításakor alapvető céljuk, hogy az ügyfeleik számára ideá-
lis megoldást nyújtsanak a legmagasabb szintű kompetenciák 
segítségével.

Legfontosabb tevékenységeik: 
• rendszerintegráció vállalati ügyfelek számára
• IT infrastruktúra tervezés, kereskedelem,  

kivitelezés, üzemeltetés
• távsegítség, távmenedzsment, outsourcing
• garanciális szerviz szolgáltatások
• IT biztonság, mentés-archiválás, adattörlés
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Nincs többé kellemetlen szag  
a vendéglátásban 

fókuszban

 légtisztítási	szakértőnk:	 
Dudás	Csaba	 

szakmai	termékmenedzser, 
+36	20	746	8370,	 

dudas.csaba@assist-trend.hu

itt	valami	bűzlik!
Egy vendéglátó létesítmény üzemeltetése során gyakran okoz 
komoly problémát a kellemetlen szagok jelenléte. Minden cégve-
zető szeretne lojális vendégeket, akik komfortosan érzik magukat, 
és szívesen ajánlják az adott egységet mások számára, illetve akik 
a különböző online felületeken is pozitívan értékelik az intézmény 
állapotát.

mit teHetek ezek ellen?
Az illatosítók csak elfedik a kellemetlen szagot, de nem szünte-
tik meg a problémát, ráadásul további szennyeződést juttatnak 
a levegőbe. Ma már van a kellemetlen szagok eltávolítására kor-
szerű megoldás, amely több különböző problémakezelő lehe-
tőséget is kínál egy vendéglátóipari létesítmény üzemeltetője 
számára. Az amerikai AeraMax Professional légtisztító készülé-
keket kifejezetten közületek számára fejlesztették ki. Többlép-
csős szűrőrendszerük megköti a kellemetlen szagot és az illékony 
vegyületeket, eltávolítja az allergéneket, a kórokozókat és a szálló 
port. Segítségükkel eltávolíthatjuk a levegőben található szeny-
nyező részecskék 99,97%-át. 

milyen Helyzetekben  
és Hogyan érdemes alkalmazni?
Elérhetők falra szerelhető, illetve hordozható berendezések is, 
amelyek a használata különböző helyzetekben ideális. A falra sze-
relhető típusok folyamatos üzemelési lehetőséget biztosítanak, 
alkalmazásuk akkor javasolt, ha tartós változás a cél. (pl.: mosdók-
ban, éttermekben, szobákban) 

A hordozható berendezések előnye, hogy ideiglenes helyzeteket 
is képesek rugalmasan kezelni. Segítségükkel a vendégek távo-
zása után nem csak a takarítást, hanem a légtisztítást, a szoba 
szag és kórokozó mentesítését egy folyamatban elvégezhetjük 
annak érdekében, hogy a szoba minél hamarabb tisztán és higié-
nikusan az új vendégek rendelkezésére állhasson.  A mobil készü-

lék bármikor használható, ha a vendég szagokra panaszkodik, 
ha jelzi, hogy egészségi állapota miatt kórokozómentes környe-
zetre van szüksége, légúti, vagy egyéb allergiás panaszai vannak. 
Az Aeramax Professional mobil légtisztító berendezés haszná-
latával kifejezheti vendégei iránti figyelmességét, mely törődés 
hosszú távon kifizetődik a vendég-elégedettségi mutatók emel-
kedésében, a pozitív vendégvéleményekben és a visszatérő ven-
dégek arányában. 

Az AeraMax Professional készülékek 
intelligens EnviroSmart technológi-
ája hang-, szag- és mozgásérzékelők 
segítségével felméri a helyiség álla-
potát és automatikusan szabályozza 
a gép működését a teljesítmény opti-
malizálása, illetve az energiahaté-
konyság érdekében. Több üzemmód 
közül választhat- automata-, csen-
des üzemmód – a telepítés minősé-
gének és a helyiség igénybevételének 
és elvárásainak megfelelően, a manu-
ális üzemmód pedig lehetővé teszi, 
hogy – a vendég távozása után a mobil 
egység a szobában – egy adott sebes-
ségi fokozaton üzemeljen a gyors 
és hatékony légtisztítási eredményért. 

PureView funkcióval ellátott készülékek kijelzői folyamatos tájé-
koztatást adnak a levegő szennyezettségéről, illetve a kiáramló 
megtisztított levegő minőségéről, láthatóvá téve a láthatatlant. 

Az Aeramax Professional légtisztító berendezések használata 
azon kívül, hogy emeli a szolgáltatás színvonalát és az intézmény 
használóinak megelégedettségét, kedvezően befolyásolja meg-
ítélését, eredményesebb működést tesz lehetővé és nem utolsó 
sorban megkülönböztet másoktól.

Légtisztításról bővebben  
a https://www.assist-trend.hu/webshop/
knowledgebase/content/ 
6b623298-bc4e-4cec-b5fa-e20f15e82b8d  
linken olvashatnak,  
vagy a mellékelt QR kódon érhetik el. 
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HIgIénIa mIndenek felett

 Higiéniai szaktanácsadónk:
Regele andrás

higiéniai szaktanácsadó
+36 20 775 7726

regele.andras@assist-trend.hu

Higiéniai szaktanácsadásról bőebben weboldalun-
kon az alábbi linken olvashat:  
https://www.assist-trend.hu/webshop/ 
knowledgebase/content/ 
49894c4b-540d-45c0-87a7-288813caad03

Bővebb információt szolgáltatásunkról webolda-
lunkon a https://www.assist-trend.hu/webshop/
knowledgebase/content/069c9a47-5e3f-408b-
bd47-db298511ea14 link alatt, vagy a mellékelt  
QR kód segítségével olvashat. 

Professzionális higiéniai 
szaktanácsadás
Manapság, a burkolatok széles és egymáshoz hasonló választékának 
korában nem mindig egyértelmű a takarítást végző kollégák számára, 
hogy milyen fajta padlót, felületet tisztítanak. A felgyorsult techni-
kai fejlődés korában a tegnap még megfelelő tisztítási technológia 
és tisztítószer mára már elavult lehet, az új kutatások eredményeit, 
a legújabb költségkímélő technológiákat pedig jól már csak a szak-
emberek ismerhetik. 

Az Assist-Trend Kft. szakértő a higiéniában, nem csak higiéniai ter-
mékeket, hanem szolgáltatásokat is kínál partnereinek. Higiéniai szak-
tanácsadás során segítünk a hatályos jogszabályok értelmezésében, 
megoldást találunk a felmerülő takarítási problémákra.

Higiéniai szaktanácsadónk a helyszíni felmérés után testreszabott 
takarítási technológiát dolgoz ki, segítséget nyújt a megfelelő sze-
mély, épület és eszközhigiénia kidolgozásában és betartatásában. 
Segít kiválasztani a felmerült tisztítási problémának és a hely sajá-
tosságainak megfelelő vegyszereket, technológiát, igény esetén biz-
tosítja a tudásanyagot, oktatja azt és ellenőrzi is azt.   

Segít a HACCP irányelveinek megfelelően felmérni a konyhai terü-
letet, elkészíteni a higiéniai tervet, kidolgozni a tisztítási technológiát. 
Szolgáltatásunkat prevencióként is ajánljuk a folyamatosan kielégítő 
tisztaság és higiénia fenntartása érdekében. Szolgáltatásunk igénybe-
vételének és a szakértőink által kidolgozott technológia betartásának 
kézzelfogható eredménye az épületek, berendezések élettartamának 
növelése, sikeres auditok, hatósági ellenőrzések, költségcsökkentés, 
hatékonyság- és gazdasági eredmények növekedése.

Kötelező konyhai ellenőrzés
Kész önellenőrzési tervvel kell várniuk az ellenőröket 2019. január else-
jétől az élelmiszer-vállalkozásoknak – vagyis minden olyan társaság-
nak, amely ételt, italt ad el fogyasztóknak, így a vendéglátósoknak is. 

A buktatók elkerülése miatt érdemes lehet szakértőhöz fordulni. 
A gyakorlat azt mutatja, hogy a jelenlegi önellenőrzési tervek nagy része 
nem felel meg teljesen a szabályzatban előírt kötelezettségeknek.

 A szabályoknak való megfelelés érdekében, az önellenőrzési folya-
mat segítésére, konyhai ellenőrzési szolgáltatást indított az Assi-
st-Trend Kft.

A tevékenység során a HACCP dokumentáció alapján a mérési pon-
tokon higiéniai vizsgálatokat végzünk ATP mérés segítségével, vezet-
jük a mérésekhez kapcsolódó dokumentációt. Az alkalmazott mérés 
a helyszínen eredményt ad a takarítás és tisztaság megfelelőségére. 
A mérés illeszkedik a HACCP rendszerbe, eredményét a felügyeleti 
hatóságok elfogadják. 

Nem megfelelő eredmény esetén megvizsgáljuk a tisztító és fer-
tőtlenítőszerek koncentrációját, beállítjuk a megfelelő értékre, mind-
ezt dokumentáljuk, majd a megfelelő tisztítási technológia oktatása 
és a felület újbóli tisztítása után a mérést újból elvégezzük, a megfe-
lelő eredményt dokumentáljuk.  

A megfelelő tisztasági fok elérése érdekében kollégánk szaktaná-
csot ad, oktatást tart kollégáinak.

 Konyhai ellenőrzést végző  
higiéniai szaktanácsadónk: 

solymosi Piroska
+36 20 746 8378

solymosi.piroska@assist-trend.hu
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Padozatápolás

HIgIénIa mIndenek felett

	Padozatápolási	szakértőnk:	
Wendl	tamás	
szervizvezető

+36 20 775 7682
wendl.tamas@assist-trend.hu

	Papp	katalin	anna
key	account	manager
mobil:	+36	20	746	8380

e-mail:	papp.katalin@assist-trend.hu

Szolgáltatásunk tematikájáról az alábbi linken 
tájékozódhat: https://www.assist-trend.hu/ 
webshop/knowledgebase/content/ 
3e858666-6dc3-4698-94de-cf5457c19899

Padozatápolási szolgáltatásunkról  
továbbiakat az alábbi linken olvashat: https:// 
www.assist-trend.hu/webshop/knowledgebase/
content/9dfbc819-7f0a-4e42-91b8-b7f4932a610b

Housekeeping oktatás
Minden szálloda és vendéglátóhely életében a tisztaság létfontosságú 
kérdés,  az online szálloda értékelések szerint is a szállás és vendéglá-
tóhely választásánál ez az első helyen szereplő preferencia. 

Bár a vendégek elvárják a kifogástalan tisztaságot, a szállodai tisz-
taság olyan, mint a levegő: jelenléte nem feltűnő, hiánya viszont azon-
nal kiemelt figyelmet kap, híre terjed. Fontos tehát, hogy azok 
a kollégák, akik a tisztaság megteremtésén nap, mint nap dolgoznak, 
a megfelelő elméleti tudással rendelkezzenek és azt munkájuk során 
szakértő módon használni is tudják. 

Manapság, amikor a HoReCa szegmens számos területén folyama-
tos a munkaerő fluktuációja és állandósult a munkaerőhiány, a szál-
lodák nagy részének problémát okoz a hosszú távon alkalmazható 
munkavállalók megtalálása és azok megfelelő szaktudású szobaasz-
szonnyá való képzése,  a tisztaságon keresztül  a vevői elégedettség 
növelése.

 Az Assist-Trend szaktanácsadói housekeeping oktatási szolgál-
tatással segítenek abban, hogy a szállodai takarítást végző kollégák 
megtanulják a szállodai területek tisztítási folyamatait és sorrend-
jét, ismerjék a tisztítandó felületeket, a használandó tisztítószereket 
és eszközöket, azokat a megfelelő módon és a megfelelő felületen 
önállóan, a takarítási folyamatok sorrendjének megfelelően úgy 
használják, hogy az eredmény a szálloda részéről preferált maximá-
lis tisztaság és vevőelégedettség legyen. A tudásanyag tartalmazza 
az általános protokollt a szállodai szobák, közösségi területek takarí-
tásához, mely kiterjed minden érintett felületre, eszközre, vegyszerre. 

A különböző felületek a használat során elpiszkolódnak, az esetleges 
nem megfelelő tisztítás, nem megfelelő karbantartás, a napi takarí-
tás során el nem távolítható lerakódások, a vendégek által behordott 
sár, a felújítás, az átalakítások, a kemény víz nyomot hagyhatnak rajta. 
A különböző anyagú és minőségű padlók, járófelületek a legjobban 
igénybe vett felületek, ha elkoszolódnak, nincs más megoldás, mint 
a padozatápolás.  

Szakértőink többéves tapasztalattal rendelkeznek a járófelületek 
professzionális tisztításában, karbantartásában, legyen szó termés-
kőről, járólapról, sportpadlóról, természetes vagy mesterséges padló-
burkolatokról vagy akár szőnyegről. Szakértőink elvégzik partnereink 
helyett a kényes vagy problémás felületek nagytakarítását, ápolását.  

Padozatápolási igény esetén szakértőink előzetes felmérést végez-
nek, vizsgálják a padozat állapotát, sajátosságait, szennyezettségi 
fokát, a felületen próbatakarítást végeznek a legjobb eredmény 
elérése érdekében, majd árajánlatot adnak az elvégzendő munkára. 
Az ajánlat elfogadása után a partner számára megfelelő időpontban 
elvégzik a megrendelt munkát. Kollégáink a felület ismeretében javas-
latot adnak arra is, milyen napi takarítási eljárással lehet megőrizni, 
és fenntartani az adott felület tisztaságát.

Padozatápolási szolgáltatásunk keretében vállaljuk többek között réte-
ges lerakódások, elkoszolódott gres lapok, elzsírosodott járólapok 
időszakos alaptakarítását, wellness részlegek padlóinak vízkőoldó 
alaptakarítását, szőnyegek samponos tisztítását. Helyreállító szolgál-
tatásaink keretében vállaljuk terméskő padlók – pl.  márvány, mészkő, 
terrakotta – kristalizálásával a felület eredeti fényének visszaállítását, 
valamint különböző felületek ápoló bevonatolását és impregnálását is.  
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Madártávlat
A cím meghökkentő, célunk azonban 
a turizmus szektor madártávlati áttekintése 
és feltérképezése. A  madártávlat látványá-
hoz szakmai segítséget Mártonné Máthé 
Kingától  kapunk, aki 30 éves  turisztikai szak-
mai tapasztalatait, gondolatait is megosztja 
velünk rovatában. Az idegenvezetőként, uta-
zási irodai referensként, szállodai recepciós-
ként és turisztikai marketing szakértőként  is 
dolgozó cikkírónk igyekszik a száraz statiszti-
kai tények mögötti érdekességeket és üzleti 
összefüggéseket is megvilágítani írásai-
ban, melyek magyarázatot nyújthatnak szá-
mos trendváltozásra, segítségére lehetnek 
a vállalkozásoknak és akár új üzletfejlesztési 
lehetőségeket is jelenthetnek számunkra.

a 21. századi turista…..
Természetesen mindannyian különbözőek 
vagyunk. De bármilyen hihetetlen korunk „átla-
gos” belföldi turistája ugyanazokat a jellegze-
tességeket mutatja. És ezek a tulajdonságok 
és szokások hatással vannak a szállodai szek-
torban dolgozók hétköznapjaira is. 

A 21. századi hazai turista a négy fal között  
jobban érzi magát egy hosszú hétvégén, 
mint valaha. Kevésbé lép ki a szálloda for-
góajtaján, nem megy kirándulni, még sok-
szor a városba sem sétál be egy érdekes 
múzeum kedvéért.

Bármily meglepő, a 2-3 éjszakás pihe-
nése alatt – bármely évszakot tekintjük is -, 
a vendégek jelentős százaléka nem lép ki 
a szálloda kapuján, a becsekkolástól a távo-
záskori számlafizetésig „helyben marad”.

A szálloda falain belül maradva akarja 
a térség borait megkóstolni, a helyi étel-
különlegességeket megízlelni, élvezni 
a gyógyvíz hatásait, masszázsra menni 
és gálavacsorán részt venni. Helyben sze-
retné az animátorra bízni a gyermekeit, 

helyben küldi a feleségét a szépségsza-
lonba és helyben nézi a focimeccset. Nem 
megy ki a házból. A szálloda teljes légterét 
„betölti”, mindenütt megtalálható, a nyüzsgő 
hallban és a csendes kártyaszobában is. 
Jóval hosszabb időt tölt a szobában, mint 
20 évvel ezelőtt. Automatikusan, a szál-
loda minden négyzet-centiméterén igényli 
az internet-elérhetőséget, állandóan online 
van, posztol, feltölt, megoszt, kommentel, 
követ , kommentál, fotóz. 

Miért érdekes ez? A szállodai személy-
zet napi rutin munkáját (a recepcióstól 
a szobaasszonyon át a pincérig) gyakorla-
tilag „real time” nézi végig, szinte asszisztál, 
természetesen kellően passzívan, hiszen 
Ő éppen pihen. Ennek okán a takarítást 
végző személyzet gyakorlatilag állandóan 
külső kontroll alatt dolgozik, ráadásul – 
az egyre gyakoribb és döntést befolyásoló 
-  vendégkommenteket írók kontrollja alatt. 
Fontos tehát, hogy a vendéggel közvetett 
és közvetlen érintkezésben dolgozó kollé-
gák professzionalizmusa, munkatempója, 
intenzitása azt a természetes hozzáértést 
és rutinszerű, de mintaszerűen végzett 
munkát tükrözze, amely a személyzetre 
valóban jellemző. Megjelenésük, kiállásuk, 
mozgásuk a vendégtérben, az általuk hasz-
nált eszközök és azok használatának módja 
mind-mind egyfajta kommunikációs üzenet. 
Üzenet a szállodáról, üzenet a kollégáról, 
üzenet az eszközökről, a technikáról, amit 
takarítás közben a munkatárs használ.

Érdemes munkatársainkat ennek ismere-
tében naponta „útra engedni” a vendégtérbe, 
képezni, tréningezni Őket, hogy a munkájukat 
órák hosszat néző vendégek egyöntetűen azt 
állapítsák meg: profi személyzet állítja elő azt 
a tiszta és rendezett közeget, amelyben Ő 
a szabadidejét tölti. A 4 fal között…

Megkértük partnereinket, Mondják el, Miért 
szeretnek velünk dolgozni, hogyan látják 
a viszonyunkat, a közös Munkát. arra biztatjuk 
önöket, írják Meg nekünk véleMényüket: ne 
hallgassák el a rosszat, hiszen a fejlődéshez 
Mindenkinek ki kell javítani saját hibáját, 
de dicsérjék a jót is, hogy erőt és bíztatást 
kapjunk, hogy lássuk Melyik az az út, aMin 
érdeMes továbbMenni. véleMényüket kérjük, 
juttassák el az info@assist-trend.hu cíMre.

kiváló kapcsolat 
keserű-dobai zsuzsanna, a szegedi 
négycsillagos hunguest hotel forrás 
szállodavezetője

„2011-ben vettük fel a kapcsolatot az Assi-
st-Trenddel. A kiváló partneri-szakmai kap-
csolat az együttműködésünk során alakult ki. 
Hiába tartozunk ugyanis egy lánchoz, minden 
hotelnek megvan a maga speciális gondja.

Nekünk, itt Szegeden a nagyon-nagyon 
kemény víz. Az Assist-Trend javaslatára kikí-
sérleteztük a nálunk legjobban ható vízkőol-
dót, amely azóta is tökéletesen működik.

Igyekszünk a lehető legkevesebb vegyszert 
használni, így alakítottuk ki közösen azt a napi 
takarítási termékrepertoárt, amely vízkőol-
dóból, WC-tisztítóból, fel- és lemosásra való 
általános fertőtlenítőszerből áll. Ezeken kívül 
– vendégeink nagy megelégedésére – hasz-
náljuk az Assist-Trend piperetermékeit is: 
a szappant és a tusfürdőt.

Alkalomszerűen bevetjük a zsíroldó hatású 
bútortisztítójukat is, mely megoldás a sötét 
tónusú ajtóinkon rögtön meglátszó ujjnyo-
mok eltüntetésére.”

az innovációnkat is generálja
csándli balázs, a siófoki négycsillagos hotel 
azúr üzeMeltetési igazgatója 
„Szállodánk nyitása óta, immár 14 éve állunk 
kapcsolatban velük. 

Választásunkat az azóta eltelt idő is iga-
zolta. Mindig kiemelt partnerként kezeltek 
bennünket. Kapcsolatunk soha nem fáradt 
meg, és a jövőbe mutat. Tetszik, hogy minden 
szakmai kiállításon ott vannak, ugyanakkor 
házhoz is viszik az újdonságaikat. Jól ismerik 
a megoldandó feladatainkat, az igényeinket, 
és személyre szabott ajánlatokkal, újdonsá-
gokkal „bombáznak” bennünket. Ezzel segí-
tik, mondhatni: generálják az innovációnkat 
is. Legyen szó bármilyen fejlesztésről: az új 
papírszalvétától kezdve az aktuális tisztító-
szeren át egészen a gépberuházásokig.”
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Zöld termékeinkről továbbiakat az alábbi linken 
olvashat: https://www.assist-trend.hu/ 
webshop/knowledgebase/content/ 
495457b3-3c0c-43ad-a737-ff9ac91a98ee
A tartalmat elérheti QR kód segítségével is.

Az érintésmentes takarításról szóló bemutató 
videót az alábbi linken tekintheti meg:  
https://www.youtube.com/watch?v= 
d9dw87Rwobc&feature=youtu.be

Nemcsak kiváló, 
környezetbarát is!  
Keresd a terméken  
a zöld virágot!
Van egy olyan európai jelölés, ami nemcsak azt bizonyítja, hogy a ter-
mék a gyártástól a felhasználásig környezetbarát, hanem azt is, hogy 
a kategóriájában a legkiválóbbak között van. Az ökocímkés termékek 
használatának már egy szállodában is mérhető hatása van. 

Sok gyártó és szolgáltató szereti magát és termékeit ökoként rek-
lámozni, de a felhasználóknak kevés jó támpontjuk van arra, hogy 
a vásárolt áru valóban „zöld”-e, ezért is különleges az Európai Unió 
ökocímkéje (Ecolabel), hiszen a zöld virágos tanúsító védjegy elismert 
az egész EU-ban, megköveteli, hogy a termékeket egy független tes-
tület bírálja el; és figyelembe veszi a termék teljes környezeti hatását, 
a nyersanyagok kitermelésétől egészen az ártalmatlanításig, így csak 
az az áru kaphatja meg, amely „bölcsőtől a sírig” megfelel az öko elvá-
rásoknak. De miért is jó például egy szállodának ökocímkés tisztító-
szereket használni?

A vendégek annyit vesznek észre, hogy tiszta a szoba és jó az illat, 
nincs vegyszerszag – mondja Rózsa Andrea, a Portobello Hotel HK veze-
tője. Az esztergomi szállodában a vendégkönyvben is jelzik, hogy Sut-
ter Zero-t használnak a takarítás során, vagyis olyan környezetkímélő 
termékeket, amelyek rendelkeznek európai ökocímke minősítéssel. 
Rózsa Andrea szerint a környezetkímélő takarítószerek alkalmazása 
a mindennapos használatban jelent előnyt: a dolgozókat nem éri 
káros anyag, nincsenek allergiás reakciók – a gumikesztyűt és a védő-
maszkot is el lehet felejteni, valójában nincs is rájuk szükség a termé-
szetes anyagok alkalmazása miatt. A Portobello Hotel HK vezetője úgy 
véli, a picit magasabb ár sokkal nagyobb értéket hordoz, miközben 
a vendégek számára is egyre fontosabb a környezettudatosság. 

A zöld virágos címke nemcsak azoknak a felhasználóknak vonzó, 
akik ügyelnek a környezet védelmére, vendégeinek fontos a környezet 
védelme, hanem azoknak is, akik odafigyelnek az alacsony levegő-, víz- 
és talajszennyezésre vagy a természeti erőforrások takarékos felhaszná-
lásra, a hulladékcsökkentésre és energiatakarékosságra. Az EU ökocímkét 
elnyerő termékeknek kiváló minőségükről is tanúbizonyságot kell tenniük. 
A zöld virág garantálja azt, hogy a viselője mindenben kiváló.

Érintésmentes takarítás 
VDM megalakítása óta elkötelezett a környezet- és egészségvéde-
lem mellett. Folyamatos innovációinak célja, hogy a legmagasabb 
minőségű, hosszú élettartalmú takarítórendszereket alakítson ki, 
melyek megfelelnek a partnerek igényeinek és a mindenkor takarítási 
protokolloknak.

A VDM fokozottan figyel a termékek ergonómiailag megfelelő kivi-
telezésére, arra, hogy minél kevesebb hajoló és guggoló mozdulattal 
használható legyen a terméke, így védve a dolgozók egészségét, rövi-
dítve és hatékonyabbá téve a munkafolyamatokat. 

Az ergonómia és a maximális higiénia jegyében született a VDM sza-
badalommal védett fejlesztése az érintésmentes takarítási rendszer 
is, melynek használatával elkerülhetünk minden fizikai érintkezést 
a szennyeződéssel. 

A rendszer legfontosabb elemei: az impregnált zsebes mopokat 
tartalmazó doboz, a szennyezett mopok tárolásához szükséges doboz 
és a zsebes mop használatához szükséges moptartó és nyél. 

A helyes technika garantálja a szennyeződés és fertőzések 
elkerülését. 

A takarítás során az előimpregnált, tisztítószerrel átitatott tiszta 
mopot a moptartó dobozból kézzel kivesszük és a földre helyezzük.  
A folyamat során ez az egyetlen alkalom, amikor a még tiszta mopot 
megérintjük. A földre helyezett zsebes mopot a moptartó szétnyitásá-
val egy mozdulattal a moptartóra helyezzük. A felület felmosása után 
a moptartót a szennyezet mopok tárolására alkalmas doboz szárnyai 
segítségével egy mozdulattal össze tudjuk csukni, így érintés nélkül 
helyezhetjük a szennyezett mopot a tároló dobozba. 

A technológia alkalmazásával megvalósítható a higiénikus tisztítás, 
elkerülhetők a keresztszennyeződések és fertőzések, a felesleges 
hajolgatás, kímélhetjük munkatársaink egészségét. Az érintésmentes 
rendszer használatával csökkentjük a felhasznált tisztítószer és víz 
mennyiségét, az előkezelésnek köszönhetően a takarítás gyorsabbá 
válik. Egységnyi idő alatt a tisztítás nagyobb felületen végezhető, mint 
a szokásos felmosás esetén, így nem csak egészség- és környezetba-
rát, de a hagyományos felmosásnál hatékonyabb és gazdaságosabb 
megoldás is.
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Környezetbarát? Műanyag!
Az Európai Bizottság javaslata 2021-től betiltaná az egyszer haszná-
latos műanyag eszközök, így a poharak, tányérok, evőeszközök, szí-
vószálak, és az expandált polisztirolból készült étel- és italhordók 
forgalmazását. 

Az innovációs tárca már januártól drasztikusan emelni szeretné 
a műanyag evőeszközök, tányérok és poharak termékdíját. A meg-
oldás a környezetbarát termékek használata, melyekkel a vendégek 
is elégedettebbek lesznek, és amelyek az adóemelés után olcsóbbak 
lesznek hagyományos műanyag társaiknál.

A környezetbarát termékek alkalmazása ma már fogyasztói elvárás. 
A vendéglátásban is egyre inkább megjelent az igény az újrahaszno-
sítható, a környezetet kevésbé károsító termékek alkalmazására.

Stratégiai partnerünk, a Duni évek óta innovációs forrásai nagy 
részét a környezetbarát termékek fejlesztésére fordítja, így a jelen-
legi helyzet nem érte váratlanul, egyszer használatos műanyag ter-
mékei mellett már régóta kínál Duni ecoecho® termékcsaládjában 
környezetbarát megoldásokat. A komposztálható Bagasse-on át 
(ez a cukoripar „melléktermékéből”, a cukornádrostból készül), 
a kukoricakeményítőből készített PLA-n keresztül az újrahasznosít-
ható műanyag palackokból előállított rPET-ig találhatóak ilyen termé-
kek. Ezenkívül az ecoecho® családban bioműanyag megoldásokat is 
találunk, melyek megújuló alapanyagokból készülnek.

Számos  ecoecho® termék FSC® és/vagy OK compost minősítéssel 
is rendelkezik. 

A környezetkárosító hatások minimalizálására, a környezettudatos 
fogyasztói elégedettség maximalizálására az ecoecho®  jó megoldás, 
miközben – a dráguló műanyagárukhoz képest – költséghatékonyabb 
is lesz a jövőben.

A Duni ecoecho termékekről rövid bemutató videót 
az alábbi linken tekinthet meg:  
https://www.youtube.com/watch?v=Vv2yPssQr-a

Cartiere Carrara  
– fenntartható módon 
elérhető higiénia
Az Olaszországban 9 gyáregységben több, mint 500 dolgozójával ter-
melést végző Cartiere Carrara évente 240 000 tonna tissue papír 
gyártásával, az európai papírgyártók sorában a hatodik legnagyobb, 
termékeivel több, mint 40 országban a kiskereskedelemben és a pro-
fesszionális termékek piacán egyaránt képviselteti magát.  

A Caritere Carrara számára a fenntartható jövő szerinti működés 
alapfilozófia. A cég megkülönböztetett figyelmet fordít a termelési 
folyamatok hatásfokára és megfelelő hatékonyságára. A cég elköte-
lezett bolygónk jövőjének fenntarthatósága és a környezetvédelem 
iránt, ezért a gyártás során törekszik a vízfelhasználás és az energia-
felhasználás minimalizálására. A cég teljes termékválasztéka környe-
zetbarát, termékei rendelkeznek az Ecolabel, Nordic Ecolabel, PEFC, 
FSC tanúsítványokkal. A cég termékeinek környezetvédelmi tanúsít-
ványai bizonyítják, hogy a termékek fenntartható erdőgazdálkodásból 
származnak és a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hagyják. 

Cartiere Carrara Bulkysoft papírtermékei kifejezetten az üzleti/
közületi szféra számára készülnek, a HoReCa szektor, irodák, inté-
zetek, nyilvános és magán-egészségügyi intézmények és a szépsé-
gipar számára biztosítanak egyedi, professzionális igényeket kielégítő, 
ár-érték arányban is megfelelő, egyenletes minőségű termékeket.

Az asztali termékeken található IFS tanúsítvány biztosítja a termé-
kek minőségi színvonalának egységességét és az élelmiszer-környe-
zetben való megfelelőségét. Az IFS Food Standard címkével ellátott 
termékek az élelmiszerlánc minden olyan területén alkalmazhatóak 
ahol élelmiszereket feldolgoznak, előállítanak vagy tárolnak, függetle-
nül a vállalkozás méretétől.
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SzaKértőinK tollából

Takarítsunk okosan!

 Higiéniai szaktanácsadónk:
Regele andrás

higiéniai szaktanácsadó
+36 20 775 7726

regele.andras@assist-trend.hu

A takarítson meg takarítással sorozatunkban 
havonta tisztítási tippeket és trükköket osztunk 
meg. Olvassa weboldalunkat, iratkozzon fel hírleve-
lünkre. https://www.assist-trend.hu/webshop/
post/takaritson-meg-milliokat-a-takaritassal-

ha tavasz, akkor nagytakarítás – áM szezon előtt neM csak 
a porcicáknak érdeMes Minden sarokban utána nézni. időről időre 
szükséges átgondolni és újratervezni a takarítási folyaMatot: 
rengeteg időt, Munkát, energiát és pénzt spórolhatunk így, Miközben 
megnő a bútorok és a burkolatok, valaMint a takarító eszközök 
élettartaMa is. okos takarítással Már egy kisebb szállodában vagy 
irodaházban is Milliókat spórolhatunk Meg.

Takarítani mindenki tud – gondolják sokan –, de valóban jól és hatéko-
nyan tisztítani csak az, aki tudja, mit, miért és hogyan csinál. A takarí-
tás csak látszólag egyszerű tevékenység, valójában kiemelten fontos, 
hogy a teljes folyamatot megtervezzük és kontrolláljuk. Az épület-üze-
meltetési költségek jelentős részét a higiéniai, takarítási kiadások 
teszik ki. A hatékonyság ezen a területen is kulcskérdés, és nem fel-
tétlenül a megszokott munkamódszer vagy a legegyszerűbbnek tűnő 
megoldás lesz a legmegfelelőbb.

Az „olcsóság” a professzionális takarításban, higiéniában is sok-
szor megbosszulja magát, a rosszul takarított helyiségek, eszközök, 
berendezési tárgyak pedig végül nagyobb kiadást okoznak. A nem 
megfelelően megválasztott technológia vagy tisztítószer károsíthatja 
a felületet, így idő előtt szükségessé válhat a burkolatok, csaptelepek 
és szaniterek cseréje. Ha az olcsóbb, de rossz takarítás miatt jelen-
tős beruházást kell végrehajtanunk, akkor valójában méregdrágán 
takarítottunk.

Ahhoz, hogy okosan takarítsunk, először alapos elemzést kell végez-
nünk: figyelembe kell vennünk az épület elhelyezkedését, szerkeze-
tét, a burkolatok és a bútorok anyagát és persze azt is, hogy mire 
használják a helyiségeket, mekkora a forgalom és az hogyan oszlik 
el.  Ahhoz, hogy jól takarítsunk, ismernünk kell a takarítandó felületek 

fontos jellemzőit, és ehhez kell választani a megfelelő takarítóeszkö-
zöket és szereket. Mindenki tudja, hogy más szennyeződésekre kell 
számítani egy szállodában, mint egy irodaházban, de azt már keve-
sebben, hogy ez a különbség hogyan jelenik meg a takarítóeszközök 
kiválasztásában.

Az észszerűen gazdaságos takarítás azt jelenti, hogy akkor, ott 
és úgy takarítunk, amikor, ahol és ahogyan indokolt. Ez persze egy-

szerűen hangzik, valójában azonban 
számtalan régi rossz szokás, beidegző-
dés gátolja a hatékony munkafolyamat 
kialakítását. Ha például valahol csak 
por van, miért mosnánk fel vegyszer-
rel és vízzel, mikor a takarítást száraz 
technológiával is meg tudjuk oldani: 
költséghatékonyan, vegyszer, munka-
idő és munkaerő spórolással. Ráadásul 
a száraz technológiával nem terheljük 
a bútorokat és a burkolatokat kémiai 
anyagokkal és vízkővel, megspórol-
juk az időszakos nagytakarítások egy 
részét, és növeljük a takarított felüle-
tek élettartamát.

Valójában akkor gazdálkodunk 
jól a költségeinkkel, ha a takarítást 
az épület és a felületek, eszközök sajá-
tosságaira tudjuk szabni, nem az évti-
zedes sablonokkal dolgozunk, amelyek 
esetleg nem is a legjobbak.

Az Assist-Trend Kft. munkatársainak 
nagy gyakorlata van a különböző felü-

letek hozzáértő tisztításában. Kérésére szakértő kollégáink elvégzik 
a létesítmény teljes higiéniai, takarítási elemzését, és az eredmények 
birtokában egy részletes, helyspecifikus takarítási metódust dolgoz-
nak ki. Igény esetén betanítják a helyes takarítási folyamatokat a dol-
gozóknak, és időszakonként akár ellenőrizik is azt.
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SzaKértőinK tollából

Hogyan teremtsünk meghitt hangulatot?

A LED lámpák használatával kapcsolatos videó  
elérhető a következő linken:  
https://www.youtube.com/ 
watch?v=fXdlv4jJk3y&list= 
Plog1tzpgyyo5vgC5sJqiCbssqbjIJ80f4

 Szállodai szakértőnk:
kovácsné szilvia

key account manager
+36 20 746 8363

kovacs.janosne@assist-trend.hu

A legutóbbi európai felmérés során a megkérdezett étterem tulaj-
donosok 90%-a jelezte, hogy hangulatvilágítást - gyertyát, mécsest, 
lámpát - használ az étteremben a meghittség elérésére. A megkérde-
zettek 87%-a mondta azt, hogy a megfelelő hangulat nagymértékben 
hozzájárul az étterem üzleti sikeréhez.

Fények használatával a helyiség meghitt, ünnepélyes lesz, a fények 
használata varázslattal tölti meg a teret. A legutóbbi időkig az étter-
mek és vendéglátóhelyek erre leginkább természetes gyertyákat 
használtak.  

A Duni – mint a gyertyák szakértője – minden igényhez képes 
megfelelő színű, típusú és stílusú gyertyát ajánlani, melyek tisztán 
égnek, biztonságosak, a legmagasabb standardoknak is megfelel-
nek és összhangban vannak az egyéb terítési kiegészítőkkel. A Duni 
keményen dolgozik azon, hogy minimalizálja termékei környezetre 
gyakorolt hatását, sztearin gyertyái  Skandináv Ökocimke minősítés-
sel rendelkeznek, - mely minősítés garantálja, hogy a gyertyákat 90%-
ban újrahasznosítható anyagokból gyártják, égésük során minimális 
korom képződik – és RAL minősítés garantálja, hogy a termékek leve-
gő-szennyezése minimális. A DUNI gyertyák híresek  hosszú, akár 12 
órás égési idejükről is.

A hangulatvilágításhoz nagy mennyiségben használt teamécsesek, 
gyertyák leváltására, a környezetvédelmi szempontok előtérbe helye-
zésével kezdte el a svéd gyártó az elmúlt években fejleszteni a LED 
mécses-kínálatát. 

A fejlesztés legújabb eredménye, a 2018-ban piacra dobott mini LED 
lámpa exkluzívabb kivitelű elődeinél. Az új fejlesztésű LED lámpa élet-
tartama megegyezik 2500 db sztearin mécsesével, előnye a régebbi 

szériákkal szemben, hogy a távirányítóval egyenként is vezérelhető 
egységek nem csak a hideg, hanem a meleg fehér színt, sőt, 12 szín-
ben választható fényt képesek biztosítani, ezen felül rendelkeznek 

csökkentett fényű, éjszakai üzemmóddal is. A mini LED lámpák egy 
feltöltéssel 13 órát képesek világítani. Egy szettben egyszerre 24 db 
lámpát tudunk használat után feltölteni.  A lámpatartó nélkül is és ele-
gáns mini LED lámpák különböző, a hely és rendezvény légköréhez illő 
elegáns lámpatartókba helyezve hozzájárulnak az éttermek és bárok 
meghitt hangulatának kialakításához. 

Próbálja ki a Duni mini LED lámpáit, alakítsa vele étterme hangulatát!
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a   level up together   
sziMbóluM minőségi higiéniai és egyéb 

szolgáltatásválasztékot jelent, neMzetközi együttműködés 
keretében, hatékonyan, professzionálisan, vevőközpontúan.  

Új Feladatok a Horeca szektorban
A hazai szálloda- és vendéglátóipar dinamikus bővülése, 

a külföldi és belföldi vendégéjszakák folyamatos 
növekedése mellett egyre nagyobb kihívás a szektorban 
a lehetőségek kiaknázásához szükséges, megfelelően 

képzett, stabil, szaktudással rendelkező 
munkaerő megtartása, ezért egyre nehézkesebbé válik 

azon feladatok, háttér-szolgáltatások elvégzése, nyomon 
követése, melyek nem a fő profilba illeszkednek. 

a XXi. század kiHívása
A digitalizáció, a robotizáció, az információk terjedésének 

felgyorsulása, a folyamatok automatizálása 
és egyszerűsödése,  

az új kommunikációs csatornák megjelenése 
és használata, a rohamosan változó beszerzési, szállítási 

és logisztikai módszerek és gyorsan változó ügyféligények 
új feladatok elé állítják a gyártó és szolgáltató cégeket.

level up togetHer megoldás  
–	az	együttműköDéS	ereje

A turisztikai szektor problémáit és a XXI. század 
kihívásait látva új üzleti modell kidolgozását kezdtük 

el. Az új üzleti modellben az Assist-Trend Kft. 
rendszerintegrátorként olyan európai szintű vállalatokkal 

kötött stratégiai megállapodást, melyekkel együtt 
teljeskörű higiéniai megoldáscsomagot tud nyújtani 

kiemelten a HoReCa szektor számára. 

A Level Up Together összefogás túllép az egyszerű 
termék- vagy szolgáltatás-értékesítésen. A szövetségben 
az Assist-Trend Kft. 7 márkakereskedőjével és 13 stratégiai 

együttműködő partnercégével integrált termék- 
és szolgáltatáscsomagot alakított ki. Az összefogásban 
a professzionális higiénia minden szakterülete és egyéb 

üzleti szolgáltatások is képviseltetik magukat. 
A kiszélesített a portfólióval  a szövetség új piacokra is lép. 

A Level Up Together összefogás azért jött létre, mert 
hiszünk abban, hogy csak komplex megoldásokkal 

tudjuk jól segíteni HoReCa partnereinket, 
hogy ők az üzletfejlesztésre és legfontosabb 

feladataikra: a vendégeik kiszolgálására, kellemes 
időtöltésük biztosítására, valamint a kiváló ételekre 

koncentrálhassanak. 

PROFESSIONAL

A magyar 
higiéniai 
szolgáltató

Amiben hiszünk…
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Higiénia   Ha SegítSégre	van	SzükSége,	kereSSe	Szakértőinket:

 PaPP katalIn anna
szállodai szakértő  
és szaktanácsadó
+36 20 746 8380
papp.katalin@assist-trend.hu

 koVáCsné szIlVIa
szállodai szakértő 
és szaktanácsadó
+36 20 746 8363
kovacs.janosne@assist-trend.hu

 koVáCs János
mosodai szakértő 
és szaktanácsadó
+36 20 379-9282
kovacs.janos@assist-trend.hu

 laJos gyöRgy
mosodai szakértő 
és szaktanácsadó
+36 20 746 8381
ifj.lajos.gyorgy@assist-trend.hu

 maRgItaI attIla
szállodai szakértő 
és szaktanácsadó
+36 20 746 8371
margitai.attila@assist-trend.hu

 megyes ágnes
szállodai termékszakértő
(papírtermék, szállodai bekészítés)
+36 20 746-8385
megyes.agnes@assist-trend.hu

 solymosI PIRoska
higiéniai szakértő 
és szaktanácsadó
(vendéglátás, élelmiszeripar)
+36 20 746 8378
solymosi.piroska@assist-trend.hu

 Regele andRás
higiéniai szakértő 
és szaktanácsadó
(takarítástechnológia, 
 felületkezelési eljárások)
+36 20 775 7726
regele.andras@assist-trend.hu

 JóRétI HenRIetta
vevőszolgálati asszisztens
 +36 20 379 9045
joreti.henrietta@assist-trend.hu

 assist-trend kft.  
– központ

Cím: 2541 lábatlan,  
Rákóczi ferenc út 105.
Telefon: +36 33 524 071

Fax: +36 33 524 070
Email: info@assist-trend.hu

 www.assist-trend.hu

márkakereSkeDők:

 Wendl tamás
padozatápolási szakértő
+36 20 775 7682
wendl.tamas@assist-trend.hu

 mosonyI dánIel
mosodai adagolási szakértő
+36 20 775 7671
mosonyi.daniel@assist-trend.hu

 mIngl PéteR
mosogatógép szerviz szakértő
+36 20 777 8931
mingl.peter@assist-trend.hu

 SzőKe álmoS
mosogatógép adagolási 
szakértő
+36 20 777 8919
szoke.almos@assist-trend.hu

 kaCskoVICs tamás
szakszerviz
+36 20 746 8379 
kacskovics.tamas@assist-trend.hu


