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Iratkozzon fel 

hírlevelünkre,  
hogy folyamatosan értesüljön  

új szolgáltatásainkról,  
híreinkről, akcióinkról!

www.assist-trend.hu
(a weblap alján található űrlapon)

Minden percben egy kukásautónyi műanyag hulladék 

kerül az óceánokba, évente 8 millió tonnával nő 

a tengerbe öntött szemét mennyisége, amely 

most is eléri a 150 millió tonnát. A probléma 

viszonylag újkeletű, hiszen a műanyag 

csomagolásoknak néhány évtizede nőtt 

meg a mennyisége: 1950-ben még csu-

pán 1,5 millió tonna műanyagot gyártot-

tak évente, ami mára több mint 300 millió 

tonnára nőtt. Nem tolhatjuk a felelősséget 

másra – mi élünk a műanyagok korában, a mi 

dolgunk, hogy megóvjuk a környezetünket, meg-

védjük a jövőt. 

A környezet védelme egyre fontosabb lesz minden területen, 

a HoReCa szektorban pedig lassan vásárlói elvárássá válik a kör-

nyezetbarát megoldások és anyagok alkalmazása. A vendégek 

előnyben részesítik azt a vendéglátót, amelyik odafigyel a kör-

nyezetet óvó technológiák alkalmazására, értéknövelt szolgálta-

tásként tekintenek erre. Legyen szó az ételek csomagolásáról, 

az alkalmazott tisztítószerekről, vagy éppen a szállodai bekészítő 

termékekről a környezetkímélő természetes anyagok használata 

elismerést vált ki a vendégekből. Ez jelentheti akár azt is, hogy 

a fogyasztó hajlandó elfogadni magasabb árat a környezetet 

kímélő szolgáltatásért vagy termékért. Azt azonban bizton állíthat-

juk, hogy a környezetükre figyelő vendéglátók nagyobb fogyasztói 

elégedettséggel, több visszatérő vendéggel találkoznak. 

Az Assist-Trend mindig is kiemelt figyelmet fordított a kör ny e - 

zet kímélő termékkínálatának bővítésére, amelyet most a Piszke  

Papír Kft. termékeivel egészít ki. Büszkék vagyunk arra, hogy a cég-

csoportunkhoz tartozó társaság olyan innovatív termékkel jelent 

meg a piacon, amely egy picit meg is előzi a korát. A régi nagy ma-

gyar márkák, a Crepto toalettpapír és Szilvia papírtörlőkendő papír-

dobozos csomagolásban is visszatér a piacra, miközben a kiszerelés 

átalakításával, a tekercsen lévő nagyobb lapmennyiséggel a logiszti-

kai terhelést is csökkenteni tudtuk. 

A környezet védelme mindenki egyéni felelőssége. Ma már nem 

elégedhetünk meg azzal, hogy szelektíven gyűjtjük a hulladékot, 

a cél a mennyiség, leginkább a nem lebomló anyagok mennyisé-

gének csökkentése kell legyen – vásárlóként és eladóként, cégve-

zetőként és magánszemélyként egyaránt.

Bodrogai Ferenc  
ügyvezető, alapító tulajdonos

Szerkesztő: Assist-Trend Kft.
Tervezőgrafikus: 

Védjük meg a jövőt!

Trend Hotel Harmónia 

2 réteg

16 tekercses toalettpapír
2 rétegű, prémium minőségű toalettpapír,  
Hotelpartnereink számára

Trend Hotel Harmónia 

3 réteg

16 tekercses toalettpapír 
3 rétegű, prémium minőségű toalettpapír,  
Hotelpartnereink számára

 több, mint elérheto”

Tavasztól az Assist-Trend kínálatában már új designnal érhetőek el a Harmónia  
márkanevű Trend Hotel toalettpapírok. A termékeket gyártó Magyar Piszke 
Papír Kft. nemcsak a Trend Hotel termékeket csomagolta új köntösbe, hanem  
a legismertebb régi magyar higiéniai márkákat: a  toalettpapírt,  
a  kéztörlőt és a  papírzsebkendőt is visszahozza 
a magyar piacra. A Magyar Piszke Papír kínálatából az Európában is újdonság-
nak számító környezetbarát, papír csomagolású, nagy kiszerelésű, Ökologikus 
Crepto Inspiratív termékek is rendelhetők már HoReCa partnereink számára.

Crepto Inspiratív toalettpapír 

3 réteg

36 tekercses toalettpapír
papírdobozos, ökologikus, környezetbarát csomagolásban
extra magas 250 lap/tekercs lapszámmal

Crepto Inspiratív toalettpapír 

2 réteg

36 tekercses toalettpapír
papírdobozos, ökologikus, környezetbarát csomagolásban
extra magas 300 lap/tekercs lapszámmal

A Magyar Piszke Papír Kft. termékei elérhetőek  
az Assist-Trend kínálatában.

www.assist-trend.hu  
Email: info@assist-trend.hu 

Telefon: +36 33 524 071

tartalomjegyzék

4 FókuszBan 
 AeraMax Professional
 VDM
 Kártevőirtás 
 SERCO

5 FókuszBan 
 Crepto, több, mint elérhető

6 Higiénia mindenek Felett 
 Így lesz hatékonyabb a mosás

7 Higiénia mindenek Felett 
 Konyhahigiénia – miért fontos  

 az időszakos nagytakarítás?

8 madártávlat 
 Mártonné Máthé Kinga  

 állandó rovata

8 környezettudatosság  
 a HigiéniáBan 

 XXI. század – a nyomon  
 követhető adagolás

10 Higiénia mindenek Felett 
 Értékes együttműködést jelent  

 a Level Up Together

12 Szakértőink tollából 
 Minőségi hotel-bekészítés  

 az Assist-Trend kínálatában

14 amiBen Hiszünk…

16 Higiénia  
 Ha segítségre van szüksége,  
 keresse szakértőinket

�a�s�s�i�s�t�_�m�a�g�y�a�r�_�s�z�o�l�g�a�l�t�a�t�s�_�l�o�g�o�_�o�k

�2�0�1�5�.� �m� � �j�u�s� �1�8�.� �1�3�:�1�2�:�5�3



4     több mint higiénia   2019. június   I. évfolyam 2. szám    több mint higiénia   2019. június   I. évfolyam 2. szám  5

FóKuszbAnFóKuszbAn

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

 
több, mint elérhető
környezetvédő cSomagoláSban tér viSSza a magyar piacra  
a legismerteBB Higiéniai márka
Százötven négyzetméternyi nejlonsze-
me tet termel egy évben csak a toalett-
papír csomagolásának kidobásával 
egyetlen négyfős család. Ha kiteríte-
nénk azt a műanyag mennyiséget, amit 
a magyar lakosság csak a toalettpapír 
csomagolásával megtermel, lefedhet-
nénk vele egész Budapestet. 

Az újra a piacra lépő Crepto és szil-
via márkák esetében a Magyar Piszke 
Papír nem csak a minőséggel kíván 
kitűnni a hazai kínálatból, hanem a kör-
nyezetbarát csomagolással is.

A palackozott vizek és üdítők után 
a második legkörnyezetkárosítóbb lakos-
sági FMCG terméket a lakossági papír-
higiéniai termékek jelentik: a szinte 
lebonthatatlan mű anyag csomagoló-
anyag-mennyiség a világ egyik legfonto-
sabb környezetvédelmi problémája lett. 

Ezt felismerve a Magyar Piszke Papír 
Európában is is újdonságnak számító inno-
vatív papírdobozos csomagolásban 
indítja régi-új márkáit a Creptot és  
a szilviát a magyar piacon. A Dunapack-
kal együttműködésben készített papírdobo-
zok újrahasznosított és újrahasznosítható 
alapanyagokból készülnek. A termékeket 
a dobozon belül nem csomagolják, ezért 
a gyártás során élelmiszeripari körülmé-
nyeket biztosít a cég.

A Magyar Piszke célja a logisztikai környe-
zetterhelés csökkentése is: jelenleg ugyanis 
pici súllyal, kis értékkel futkároznak óriási 
kamionok, amit jelentősen enyhíteni lehet, ha 
egy-egy doboz töltősúlyát megtöbbszörözzük 
- világított rá Bodrogai Ferenc a Magyar Piszke 
Papír tulajdonosa. A termékek kialakításakor 
figyeltünk arra, hogy a tekercsen minél több 
hasznos papír legyen. Bodrogai Ferenc szerint 
fontos, hogy a fogyasztókban is tudatosítsuk, 
hogy az ilyen nagy kiszerelésű, nagy 
lapszámú, környezetbarát csomagolású 
termékek választásával ők is tesznek környe-
zetünk védelméért. A tekercsek belső duda-
átmérőjének csökkentése is hozzájárul ahhoz, 
hogy egy-egy csomagban lényegesen több 
hasznos papír van, ezért egységnyi fogyasz-
tásra / használatra kevesebb, a logisztikából 
eredő káros anyag kibocsátás jut. 

A kartondobozos Crepto Inspiratív 36 
tekercses toalettpapír és Szilvia Inspira-
tív 18 tekercses kéztörlő esetében a dobo-
zon szereplő „Ökologikus megoldás” 
embléma lesz, melyet a továbbiakban 
a környezettudatos termékeink meg-
különböztetésére, tanúsító védjegy-
ként is szeretne a cég használni.

A Magyar Piszke Papír három termékét 
tervezte papírdobozos környezettudatos, 
nagy kiszerelésű csomagolásba:

• A Crepto Inspiratív 36 tekercses, 3 ré-
tegű, 250 lapos toalettpapír 36 teker-
csben 60 tekercsnyi körülbelül 1000 
méter papírt fog tartalmazni. 
• A Crepto Inspirativ 36 tekercses, 2 ré-
tegű 300 lapos toalettpapír 36 teker-
cse szintén 60 tekercsnyi mennyisége 
körülbelül 1200 méter papírhossznak 
felel majd meg. 

• Dobozos Szilvia Inspiratív 18 tekercses,  
2 rétegű, 100 lapos papírtörlőjük 18  
tekercsben 36 tekercsnyi, 375 méter 
papírt tartalmaz majd.

Ma a piacon jelen lévő 2 rétegű toalett-
papírok nagy hányada 150-170 lapot, a 3 
rétegűek pedig 140-150 lapot tartalmaznak, 
ritka az efölötti lapszám. Kéztörlő esetén 
a piacon található átlag termék az Inspiratív 
Szilvia lapszámának mindösszesen a felét, 
körülbelül 45-50 lapot tartalmaz: mondhat-
juk sok levegőt szállítunk és veszünk jelen-
leg sok műanyagba csomagolva. 

Ökologikus, inspiratív, környezetba-
rát, papírcsomagolású nagy kiszerelésű 
termékeinket ajánljuk környezettudatos 
Hotel partnereinknek is! A kiskereskedelmi 
forgalomban az Inspiratív dobozos termé-
kek az Auchan üzletlánc polcain lesznek 
elérhetőek. 
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HIgIénIA MIndeneK FeleTT HIgIénIA MIndeneK FeleTT

Így lesz hatékonyabb a mosás

 víztisztítási szakértőnk:  
dudás csaba  

szakmai termékmenedzser, 
+36 20 746 8370,  

dudas.csaba@assist-trend.hu

Konyhahigiénia – miért fontos  
az időszakos nagytakarítás?

 Higiéniai szaktanácsadónk: 
solymosi Piroska

+36 20 746 8378
solymosi.piroska@assist-trend.hu

A közétkeztetés konyháirA többszörösen igAz A mondás: A tisztAság 
fél egészség. Azt is hozzá tehetjük: fél sikeresség, fél eredményesség, 
csAk fél hAszon – hA egy „malőr” miAtti büntetésre, vAgy – ne 
Adj’isten – tömeges megbetegedésre gondolunk.

A kormány is kiemelt figyelmet fordít a közétkeztetésre, több elle-
nőrző programja fut jelenleg is. A Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági 
Hivatal (Nébih) például minősíti a főző- és tálalókonyhákat. Már csak 
emiatt is jó pontosan tisztában lenni a szigorú higiéniai előírásokkal 
(az Európai Parlament és Tanács 852/2004/EK rendelete alapján kihir-
detett Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutató, benne a HACCP). A szabályok 
betartásához folyamatos takarításra, tisztításra és személyi higiéni-
ára van szükség.

A konyha napi takarításakor azokat a felületeket tisztítjuk és fer-
tőtlenítjük, ahol járunk, és amelyeken az egyes munkafolyamatokat 
végezzük. A kórokozók nem is ezeken a helyeken tapadnak meg, 
hanem a zugokban, résekben, szekrények, berendezések alá-mö-
gé-mellé hulló ételmaradványokban: minden olyan területen, ahol 
viszonylag háborítatlanul létezhetnek. Ezért szükséges az alapos idő-
szakos nagytakarítás.

A közegészségügyi protokoll szerint az időszakos nagytakarításra 
havonta sort kell keríteni. Az előírások szerint ilyenkor el kell húzni 
a falaktól minden mozdítható tárgyat, bútort, berendezést, eszközt, 
mint amikor lakásfestés előtt szabaddá tesszük a falakat, leszereljük 
a polcokat, és minden bútort a szoba közepére tolunk.

Nagytakarítás során először mindig szárazon portalanítsunk, majd 
a felületeket öblítsük le hideg vízzel, ezután következhet a zsíroldók 
és a fertőtlenítők használati utasítás szerinti alkalmazása. A nagy-
takarítás során mindig felülről lefelé és belülről kifelé haladjunk: 
a mennyezettel kezdjük, és a takarítást a padlóval fejezzük be, illetve 
a konyhából indulva el kell jutunk a kiszolgáló helyiségekbe, raktá-
rakba is. A nagytakarítás során minden mosható felületet zsírtalaní-
tani és fertőtleníteni kell, fizikailag, kémiailag és biológiailag is meg 

kell tisztítani. Természetesen ez a feladat az összes fellelhető beren-
dezésre is vonatkozik: a szellőző rácsaitól kezdve, a főző- és sütő-
zsámolyokon, tűzhelyeken, melegítőkön, hűtőkön, fagyasztókon át 
a pára- és zsírelszívókig minden felületet fertőtleníteni és zsírta-
lanítani kell. A zsírelszívók esetén a gyulladásveszély elhárítására 

tűzrendészeti előírás szerint a légkiömlőt is évente egyszer külön 
zsírtalanítani, tisztítani szükséges. A konyhai nagytakarításnak ki kell 
terjednie az alapanyag-tárolókra is. Mivel ennek során minden itt fel-
lelhető anyagot kézbe kell venni, mód van a raktárrend kialakítására, 
a sérült csomagolású, esetleg lejárt szavatosságú termékek eltávolí-
tására is.

Manapság, amikor a konyhai dolgozók napi akár 12 órás munka-
rendben dolgoznak, nem fér bele a munkaidejükbe, hogy a napi taka-
rításon túl tökéletesen elvégezzék a nagytakarítást is. Célszerű ezzel 
a feladattal más, vagy direkt erre a célra alkalmazott szakképzett 
munkaerőt megbízni.

Az Assist-Trend Kft. munkatársai igény esetén felülvizsgálják a kony-
hai folyamatokat, tanácsot adnak a takarítási, higiéniai folyamatok 
kialakításában, nagykonyha napi és időszakos nagytakarításában, meg-
bízás esetén az időszakos, minőségi nagytakarítás elvégzését is vállal-
ják a megbízó számára megfelelő, munkaidőn kívüli időszakban is. 

A konyha takarításával kapcsolatosan bővebben 
az alábbi linken olvashat. 
https://www.assist-trend.hu/webshop/ 
post/konyhatakaritas

A vízlágyítás mosási hAtékonyságrA gyAkorolt hAtását vizsgálják 
kiválAsztott pArtnereiknél A level up together összefogás 
tAgjAi, A legkorszerűbb módszereket és vegyszereket AlkAlmAzvA. 
A kísérlet során működő mosodák vegyszerfelhAsználását és mosási 
hAtékonyságát vizsgálják vízlágyítás előtt és után, természetesen 
A legkorszerűbb legpontosAbb internetes AdAgolók segítségével.

A leghatékonyabb víz-vegyszer összetétel kikísérletezésére és a vízlá-
gyítás hatékonyságának bizonyítására indítanak közös projektet a Level 
Up Together összefogás tagjai. Az Assist-Trend és a Labornum közö-
sen vizsgálják, hogy a pontos adagolás és nyomon követés (CM2W), 
a hatékony vízkezelés és a professzionális Sutter vegyszerek hasz-
nálata milyen környezeti és gazdasági előnyökkel jár a felhasználók 
számára.

A magyarországi kemény vizeinkben lévő ásványi anyagok a vízveze-
tékeinkben, berendezéseinkben vízkőlerakódásokat okoznak, szűkítve 
a csövek keresztmetszetét, dugulásokat, meghibásodásokat okozva 
mosó- és mosogatógépeinkben. Lágyított vízben könnyebben, és jobb 
hatásfokkal moshatunk, a ruháink extra adalék nélkül is fehérebbek, 
kevesebb vegyszerrel is jobban működnek a mosószerek, takaréko-
sabban és környezetkímélő módon tisztíthatunk és takaríthatunk. 

Háztartási területen bizonyítottan sokkal kedvezőbb tisztítási ered-
mények érhetők el kisebb méretű, fordított ozmózisos vízlágyító 
berendezések segítségével előállított, lágy víz használatával. 

Mosás és mosogatás során kemény víz esetén sokszor két-két 
és félszeres adag tisztítószer szükséges, mintha 5-7 német kemény-
ségi fokú lágy vízben mosnánk. 

 A vegyszergyártók tapasztalata szerint érdemes a magas ásványi 
anyag tartalmú vizet kezelni azért, hogy a tisztítási eljárás hatéko-
nyabb legyen és végeredménye vegyszer és energia megtakarítás 
mellett is megfelelő legyen. Miután Magyarországon általánosság-
ban 14nk0 feletti a vízkeménység, a vegyszerhasználat is magasabb, 
mint lágy víz esetén. A vízkezelés és vízlágyítás a költségcsökkentés, 
a megfelelő mosási hatékonyság, a berendezések meghibásodásai-
nak elkerülése érdekében fontos lehet. 

Az Assist-Trend partnereivel úgy határozott, a fenti összefüggések 
számszerűsítése érdekében kísérleti programot állít össze, ahol elle-

nőrzött körülmények között vizsgálja és méri a víz keménységének 
csökkentésével a mosó- és mosogatószer mennyiségének, valamint 
a tisztítás minőségének egymásra gyakorolt hatásait. 

A kísérletbe néhány kiválasztott partnerüket vonják be, hogy élet-
szerű körülmények között tesztelhessék a különböző kombinációkat, 
megoldásokat.

Ha szállodája szeretne részt venni mosás- vagy 
mosogatás-költségcsökkentés számszerűsítésének 
tesztjében, kérem, keresse kollégánkat a szolgalta-
tas@assist-trend.hu e-mail címen. 
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vegyszeradagoló rendszer használatával 
nyomon követhetjük gépeink munkafolya-
matait, láthatjuk, hogy melyik mosógépünk 
mikor, milyen mosási programot végzett, 
mennyi tisztítószert használt és annak 
milyen költségei voltak.  

Az online rendszer előnye, hogy képes 
még a jövőben előforduló hibalehetősé-
gekre is felhívni a figyelmet, mint például 
az átfolyócső keresztmetszetének várható 
szűkülete, de jelzi a kifogyott vegyszert, 
a vízhiányt, a tervezettnél alacsonyabb vagy 
magasabb vegyszerfogyást is. 

Az online rendszer a felmerülő hibákról 
email üzeneteket küld minden jogosultság-
gal rendelkező címzettnek, miközben a hely-

színen hang és fényjelzéssel is tájékoztat 
a hibáról.  Az online üzenet lehetőséget ad 
az azonnali beavatkozásra, a program azon-
nali módosítására is, így a felmerült problé-
mák egy részét távolról, a helyszínre utazás 
nélkül is orvosolhatjuk. A rendszer hasz-
nálatával a szakértő személy igény esetén 
különösebb előkészület nélkül bármikor 
bárhonnan, online kapcsolaton keresztül új 
mosóprogramot írhat.

A folyamatokat a rendszer a fel hőbe menti, 
ahol az adatok 5 évre visszamenően keres-
hetők és ellenőrizhetők. Az adatokból 
gyárthatunk napi, folyamati, programon-
kénti statisztikákat, összesített szűréseket 
végezhetünk, előre jelezhetjük a várható 

és az egy folyamatra 
eső vegyszerköltsé-
get és annak válto-
zását is. Probléma 
esetén - például nem 
megfelelő mosási 
eredmény - utólag 
is ellenőrizhetjük, 
történt-e valami vál-
tozás a mosás folya-
matában, a megfelelő 
program indult-e el 
a megfelelő vegy-
szerek alkalmazásá-
val, módosítottak-e 
az automata progra-
mon kívülről, így akár 
utólag is fényt derít-
hetünk az esetleges 
visszaélésekre. 

Az online rendszer 
alkalmazásával vegy-

szeradagolásunk pontossá válik, mosási 
folyamataink ellenőrizhetők lesznek, mely-
nek eredménye a felhasznált tisztítósze-
rek mennyiségének csökkenése a mosó-, 
mosogatógép üzemeltetésének gazdasá-
gosabbá válása. 

Ha tervezhető, bárhonnan progra-
mozható, megbízható és csökkenő 
költségekkel működő, 5 évre visz-
szamenőleg adatokat szolgáltató 
online mosodai vagy konyhai ada-
goló rendszert szeretne, keresse 
szakértőinket a szakerto@ assist-
trend.hu e-mail címen. 

Online adagolásról szóló 
videónkat az alábbi linken 
tekintheti meg 
https://youtu.be/
ItgqsRenkgk

KÖRnyezeTTudATosság A HIgIénIábAn

XXI. század  – a nyomon követhető adagolás

 online adagolási szakértőnk: 
kovács János

mosodai szakértő
+36 20 379 9282

kovacs.janos@assist-trend.hu

Hogyan Hatnak a Hosszú 
Hétvégék a turisztikai 
szektor Forgalmára?
1 hosszú hétvége = garantált 0,5 %-os éves 
növekedés a kereskedelemi szálláshelyek 
éves belföldi vendégforgalmában. Arany-
szabály, hogy a turizmushoz 4 dolog kell: 
szabadidő, pénz, Utazó és motiváció. Nagy-
jából ebben a sorrendben.

Bármily furcsa is, jelenleg a hazai (és 
a külföldi) vendégek zöme legkevésbé sza-
badidővel rendelkezik. Pénze és kedve van 
a hosszabb-rövidebb utazáshoz, az egyet-
len dolog, ami ennek gátat szab, az a ren-
delkezésre álló szabad idő. Tendencia, hogy 
a vakációs időszakok (a hosszabb nyári – 
11 hetes), vagy a rövidebb őszi, téli, tavaszi 
iskola szünetek - 1-1,5 hét - erőteljes fog-
lalás-növekedést mutatnak a szálláshe-
lyek mindegyikén. A hazai vendégéjszakák 
száma például a 2 erős nyári hónapban 
a teljes éves adatsor 33 %-át adja.

DE MI A HELyzET A HOSSzú 
HéTvégékkEL? LáTHATó A 
HATáSuk A STATISzTIkákBAn?
A válasz egyértelmű: döbbenetes emelkedést 
mutatnak a számok akkor, ha egy hónap-
ban hosszú hétvége van, garantált telt ház 
és garantált előfoglalások várhatóak a szem-
füles vendégek jóvoltából. Összességében 
egy hosszú hétvége körülbelül 0,5 %-os éves 
forgalomnövekedést generál, annak köszön-
hetően, hogy egy nappal bővül a potenciális 
vendégek potenciális szabadideje.

 A tavalyi évben a kereskedelmi szálláshe-
lyek 5,2%-kal több, összesen 12,5 millió vendé-
get regisztráltak, a vendégéjszakák száma 
2017-hez képest pedig több mint egy millióval 

nőtt, így 2018-ban csaknem elérte a 31 mil-
liót. Tavaly az összes vendégéjszaka-szám 
több mint felét, 15,6 millió vendégéjszakát 
a belföldi vendégek töltötték el hazánkban, 
15,3 milliót a külföldiek. A kereskedelmi szál-
láshelyek közel 10 százalékkal (9,3%) nagyobb 
árbevételre tettek szert 2017-hez képest, 
amely így meghaladta az 510 milliárd forin-
tot, ezen belül a szállásdíj-bevételek pedig 
a 300 milliárd forintot. A piac tehát keres-
leti piac, élénk és garantált növekedéssel. 
A szállásadók, a turisztikai szektor szolgál-
tatói a hosszú hétvégés időszakokat nagyon 
terhelt, munkaszervezés szempontjából erős 
terminusokként élik meg. A fix piros betűs 
ünnepek (állami ünnepek, Karácsony, Újév) 
és a mozgó (jellemzően egyházi kötődésű) 
ünnepek, mint a Húsvét vagy a Pünkösd 
egészen vagy részben teszik tervezhetővé 
a szolgáltatóiparban dolgozó munkaerő 
„logisztikáját”. Ráadásul munkatársaink saját 
munka-, és szabadidő elosztása és kiadása 
jogszabályhoz kötött és nehezen összeegyez-
tethető a csúcsszezonokkal. Ezért az átgon-
dolt, mobil munkaszervezés elengedhetetlen 
ezekben az időszakokban. 

Az Assist-Trend Kft. mobil munkaszervezés  
szolgáltatása remek segítség mind a 365 
napos munkaszervezés, mind az erősnek 
ígérkező szezonális időszakok esetén.

Keresse szolgáltatásunkkal kap csola to san 
kollégáinkat a szolgaltatas@assist-trend.hu  
e-mail címen.

A mobil munkaszervezésről 
szóló videónkat az alábbi 
linken tekintheti meg: 
https://youtu.be/
lKg-1MI5vhu

Madártávlat
– mártonné máthé kinga állandó rovata

Vajon mindig a megfelelő arányban 
használjuk a tisztítószereket? 
mosodánkban és nagykonyhánk 
mosogatóiban mosás után az eredmény 
minden esetben megfelelő? Vajon hogyan 
tudunk hatékonyan tisztítani úgy, hogy 
közben a költségeink sem szállnak el? 
milyen módszerrel érhetjük el azt, hogy 
keVés tisztítószert használVa az edények 
tiszták, a ruha ragyogóan fehér? 

Napjainkban a megfelelő tisztítóhatás 
és a költségcsökkentés elérése érdeké-
ben egyre több helyen alkalmaznak vegy-
szer-adagolókat. Vegyszeradagolásra nem 

csak a takarítószerek, hanem a mosogató- 
és mosószerek esetén is lehetőség és szük-
ség van. 

A 21. század fejlesztése az online vezér-
lésű adagoló rendszer, melynek hasz-
nálatával mosó-mosogatószereinket 
pontosan adagolhatjuk úgy, hogy a meg-
felelő tisztítóhatást érjük el, folyamatos 
kontroll mellett. A folyamat során nem 
csak az eredmény lesz a várakozásnak 
megfelelő, de a pontos tisztítószer-ada-
golásnak köszönhetően a költségeink is 
csökkenni fognak. 

miért Jó az interneteS 
adagolás? 

Az internetes vezérlőegységet a mosó- 
vagy mosogatógép adagoló rendszerére 
kötve az a megírt programnak megfelelően 
vezérli az egész mosás, mosogatás folya-
matát. A rendszer automatikusan működik, 
milliliter pontosan adagolja a programnak 
megfelelő mennyiségű tisztítószert, adato-
kat gyűjt, melyeket felhőben tárol, jelez, ha 
az adagolásban bármi változik.  Az online 
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március elején olaszországban rendeztek partnertalálkozót 
a leVel up together összefogás társaságai. a kétnapos eszmecserén 
a partnerek megismerkedtek egymás megoldásaiVal, közös célokat 
fogalmaztak meg és az együttműködés új lehetőségeit tárták fel. 
a résztvevőket tapasztalataikról kérdeztük.

Sutter Professional  
– Aldo Sutter,  
elnök tulajdonos

• hogyan látja a professzionális 
takarítószerpiac jövőjét?
Strukturális változás zajlik a professzionális 
tisztítószer-piacon, a fogyasztás polarizáló-
dik. A professzionális takarításban a haté-

konyság lesz a kulcs, a nagy cégek erőfölényük kihasználásával, kis 
haszonkulcsokkal, nagy volumenekkel és hozzáadott szolgáltatás nél-
kül lesznek képesek csak versenyképesen működni, lesznek viszont 
olyan piaci szereplők, akik a „fehérgalléros” támogatásra hangsúlyt 
helyezve szolgáltatások, tudás, oktatás és támogatás biztosításával 
magasabb hozzáadott értékkel jobb költségoptimalizálással képesek 
működni.

• mit gondol, mi volt a level Up together partnertalálkozó 
legnagyobb sikere? 
A LUT program segítségével 360 fokos megoldást tudunk nyújtani, biz-
tosítani tudjuk partnereinknek a fehérgalléros támogatást. Ügyfele-
ink takarítási/környezeti problémáik megoldását a LUT-ra hagyják, így 
a legfontosabb feladataikra, a vendégeik kiszolgálására, a kellemes 
időtöltésük biztosítására, a kiváló ételekre koncentrálhatnak.

VDM – Lorenzo Bottero, 
Export Area Manager 

• melyek azok a kulcs tényezők, 
amelyeket figyelembe vesznek új 

takarítókocsik, takarítóeszközök tervezésénél?
A VDM K+F részlege folyamatos kapcsolatot tart Olaszország legfon-
tosabb takarító cégeivel, amelyek tapasztalataikat megosztják velünk. 
Az ő speciális igényeikre alapul termékfejlesztésünk, elvárásaik inspi-
rálnak bennünket egy-egy termék fejlesztése során.

• hogyan csökkenthetik termékeik  
a környezetszennyezés bolygónkra gyakorolt hatását?
A VDM IDEATOP CAM takarítókocsik ECOGREEN minősítéssel rendelkez-
nek. Az Ecogreen kocsik nyolcvan-kilencven százalékban újrahaszno-
sított és teljes mértékben újrahasznosítható polipropilén műanyagból 
készülnek. A VDM mikroszálas lapos mopok előimpregnált rendszere 
85 százalékkal csökkenti a takarítási folyamat során felhasznált víz 
mennyiségét és hetven százalékkal mérsékli a felhasznált kémiai- 
és egyéb anyagokból eredő szennyezést, a tartós, minőségi esz-
közöknek és a minimális vegyszerfelhasználásnak köszönhetően. 
A mikroszálas lapos mopok elhasználódásakor keletkező hulladék 
mennyisége harminc százalékkal kevesebb, mint más textilek hasz-
nálata esetében.

• mit gondol, mi volt a level Up together partnertalálkozó 
legnagyobb sikere? 
A szinergia, amely a LUT tagok között kialakult, a lehetőség a klubta-
gok számára, hogy megosszák egymás közt tapasztalataikat és meg-
újítsák a takarítással kapcsolatos elképzeléseiket. 

GFL – Eugenio Genise,  
CE & Italy Director

• hogyan definiálná a hotel bekészítő termékek 
körét?
A minőségi hotel bekészítő termékek alkalmazása 
a vendégáltó gesztusa, mellyel vendégei komfort-
érzetét és elégedettségét növelheti és elkötelezett-

séget teremthet a szálláshely iránt.  Jelenleg sok alacsony minőségű, 
általában Kínában készülő, interneten beszerezhető bekészítő termék 
található a piacon. A tendencia fordulni látszik, a szállásadók a ven-
dégek elégedettsége érdekében egyre inkább minőségi hipoallergén, 
illetve bőrbarát kozmetikumokat keresnek. Környezetünk védelme 
is erősebb hangsúlyt kap manapság világunkban. A mi termékeink 
mindkét kritériumnak megfelelnek.

• mit ért hipoallergén és 
környezetbarát termékek 
megnevezés alatt?
A GFL már 25 évvel ezelőtt is 
fontosnak tartotta a környe-
zetvédelmet, ezért amikor 
átszerveztük gyártásunkat, 
olyan környezetbarát tech-
nológiát kezdtünk alkalmazni, 
mely 27 százalékkal csökkenti 
a CO2 kibocsátást. Mára elér-
tük, hogy csomagolásként 

kizárólag saját gyártású, újrahasznosítható, reciklált műanyag fla-
konokat használunk, számos ökológiai tanúsítvánnyal rendelkezünk, 
termékeink a legmagasabb minőséget képviselő, válogatott alapanya-
gokból készülnek. Sikerünk kulcsa elkötelezettségünk a magas minő-
ségű megoldások iránt: cégünk fennállása óta nem érkezett minőségi 
kifogás termékeinkkel kapcsolatban. 

• hogyan vélekedik a level Up together összefogásról?
Együttműködésünk az Assist-Trenddel egyelőre csak kezdeti szinten 
van. A konferencián számomra döbbenetes volt, ahogy különböző 
szektorok képviselői együtt gondolkodtak és megtalálták az együtt-
működési pontokat üzletágaik között.

A Level Up Together összefogás a piac különböző szegmenseiből 
érkező értékes emberekkel való kapcsolatokat jelent.  Egy exkluzív 
klub, ahová a GFL tökéletesen beleillik és ahova szeretne is a jövőben 
tartozni. 

Cartiere Carrara  
– Giacomo Sandri, 
Commercial Director

• mi a cégük jövőbeni elképzelése  
a környezet fenntarthatóságáról?

Termékeink minden esetben FSC tanúsítvánnyal rendelkeznek, ami 
jelzi, hogy magas standardokat állítunk magunk elé. Teljes portfóliónk 
rendelkezik PEFC minősítéssel is, termékeink fenntartható erdőgaz-
dálkodásból származnak. 
Az ökológiai lábnyomunk 
csökkentése érdekében 
a papírgyárainkba kerülő 
papír felelős erdőgazdál-
kodásból származik, min-
den Bulkysoft termékünk 
tanúsítvánnyal rendel-
kezik.  Gyártásunk során 
törekszünk az energia-
felhasználás, a CO2 kibo-
csátás és vízfelhasználás 
mérséklésére. Míg általá-
ban 1 kg papír gyártásához 15 liter vizet használnak, a mi technológi-
ánkkal ez 2,2 liter/kg-ra csökkent. Papírgyártási technológiánk több 
mint 20 százalékkal csökkenti a CO2 kibocsátást, energiaelőállításunk 
is fenntartható.

• hogyan látja a papír iparág jövőjét a világban?
Napjainkban a papírfogyasztás növekedő tendenciát mutat világszerte. 
A papíriparban nagy változás várható. A piacon sok a kis szereplő, 
a nagyobb vállalatok az alacsony elérhető árrés miatt elhagyják Európát: 
Indiába, Dél-Afrikába, Izraelbe, Ausztráliába mennek. A változás eredmé-
nye az lesz, hogy 5 éven belül számos cég összeolvad a szektorban. A Car-
tiere Carrara is indított akvizíciót kisebb olasz és európai vállalatokra is. 

• mit lát a level Up together partner találkozó legnagyobb 
eredményének?
A Level Up Together számunkra egy igen izgalmas projektet jelent, 
szeretnénk, ha az Assist-Trend stratégiai összefogása jelentős sike-
reket érne el a piacon.

Hiszünk abban, hogy együtt növekedni tudunk a határokon túlra, én 
úgy látom ez hatalmas lehetőséget jelenthet.

Értékes együttműködést jelent  
a Level Up Together

PROFESSIONAL
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a szálloda Vendége szobájába lépVe többnyire először a fürdőszoba 
felé Veszi az irányt, majd egyenként megnézi és kibontja, 
megszagolgatja a kirakott kozmetikumokat. a szállodai bekészítés 
a hotel haVi költségeinek egy részét rendszeresen felemészti, hiszen 
a bekészített termékeket az utazók sok esetben magukkal Viszik, ám 
ez mutatja: érdemes Vendégek elégedettségének és komfortérzetének 
nöVelése érdekében magas minőségű bekészítő termékekkel dolgozni.

milyen bekéSzítéS várható el a különböző 
kategóriáJú Szállodákban?

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének minősítő rendszere, 
a Hotelstars Union ajánlása szerint egy 3*-os szálloda fürdőszobájá-
nak tartalmaznia kell legalább kozmetikai törlőkendőt, hajszárítót, 
cipőtisztító szereket és mosodai zsákot.

4*-os szállodák esetében a fürdőszobában többféle kozmetikai cikk 
(tusfürdő, sampon, zuhanysapka stb.) mellett kozmetikai tükör, bősé-
ges lerakófelület az elvárás. 

5*-os szállodák esetében célszerű a fürdőszobában egyedi kiszere-
lésű, márkás kozmetikai cikkekkel kényeztetni a vendégeket, teljesítve 
ezáltal a magasabb, luxus elvárásokat.

A vendégelégedettség növelése érdekében már alacsonyabb kate-
góriájú szállodák is használnak kis extrákat a fentieken kívül a beké-
szítésben, az extra termék bekészítés száma és minősége a szállodák 
színvonalával együtt növekszik. A kozmetikai szerek népszerűek, mert 
a vendégeknek nem szükséges magukkal cipelni a teljes kozmetikai 
és tisztálkodókészletüket, új kozmetikumokat próbálhatnak ki, a fel-
szerelt fürdőszoba látványa – ellentétben az üres fürdővel – az ott-
honi tisztálkodó helyiséget idézi, kellemes komfortérzetet ébresztve 
a szállóvendégekben.

A GFL, az olasz hotel bekészítő termékeket gyártó és forgalmazó 
partnerünk termékei széleskörűen kielégítik az igényeket a 3*-os-tól 
az 5*-os szállodákig, árban és minőségben egyaránt. A több mint 22 
éve működő cég már 16 évvel ezelőtt elköteleződött a környezettu-
datos gyártási folyamatok és környezettudatos termékek gyártása 
mellett. A GFL minden termékét Olaszországban készíti. A cég a kör-
nyezetvédelmi szempontokat előtérbe helyezve termékei csomago-
lását is saját maga gyártja újrahasznosított és újrahasznosítható 
műanyagokból, Milánó mellett.  A cég minden nyomtatott marketing 
anyaga, szórólapja, papírcsomagolású kiegészítője és kartondoboza 
felelősségteljes erdőgazdálkodásból származó papírból készült. 

A GFL hotel bekészítő termékei számos, a termékei minőségét 
garantáló tanúsítvánnyal rendelkeznek.  A gyártás során ügyelnek 
arra, hogy szigorúan bőrbarát, hipoallergén összetevőket használ-
janak csak fel.  A GFL receptúráinak tökéletességét bizonyítja, hogy 
a cég fennállása óta még soha nem érkezett kifogás termékei minő-
ségével kapcsolatban. A szállodák veszteség-minimalizálását szem 
előtt tartva és a vevői igényekre válaszolva a GFL gyárt egyestés, 8 
grammos szappanokat is. 

A GFL számos terméke közül az Assist-Trend Kft. öt szállodai beké-
szítő márkát vezet be az idei évben, melyek közt az egyszerű mini-
máltól kezdődően a sikkes stílusos, ökologikus, SPA életérzést tükröző 
és aromaterápiás illatvilágú termékek is szerepelnek, kielégítve 
a szállodák széles körének igényeit. Kérdezzen bekészítő termékeink-
ről szakértőnktől. 

Szakértőink tollából

AeraMax® Professional | Professzionális légtisztítók
• Megkötik a kellemetlen szagot és az illékony vegyületeket

• Eltávolítják a levegőben található kórokozók, allergének és szennyeződések 99,97%-át

• Csökkentik a szállóport koncentrációját és az egyéb szennyeződéseket.

Tökéletesen integrálható megoldások, hordozható, illetve falra szerelhető kivitel

Próbálja ki Ön is!
Írjon e-mailt a szakerto@assist-trend.hu-ra, kérje 
AeraMax Professional berendezéseink ingyenes próbalehetőségét!

Olvasson többet:
www.assist-trend.hu/

Gondot okoz a kellemetlen szag a mosdókban?
Kihívást jelent a szobákban a dohány, vagy egyéb szagok?
Túlzott ételszag tapasztalható az étteremben?

Szagmentes Levegő, 
Elégedettebb Vendégek

Minőségi hotel-bekészítés  
az Assist-Trend kínálatában

 Megyes ágnes
szállodai termékszakértő

+36 20 746 8385
megyes.agnes@assist-trend.hu

GFL hotelbekészítő termékek:
https://youtu.be/CMvyiPGza6g
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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

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

 néMeTHné  
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


