VISZLÁT MOSNIVALÓ!
Előfordult már Veled is, hogy újabb vendégek érkezésekor az utolsó pillanatban tudtad biztosítani
a kényelmükhöz szükséges tiszta lakástextíliákat?
Mindezt olyan idő és energia ráfordítással, amit más, sokkal fontosabb
feladatoktól kellett elvenned?
Ha szeretnéd, hogy az ilyesfajta macerás és bosszantó dolgok még egyszer ne forduljanak elő,
akkor Mi segítünk Neked! Airbnb csomagunkkal levesszük válladról a lakástextíliák
tisztántartásával és beszerzésével járó munkát!

MIT TARTALMAZ AZ AIRBNB
ALAPCSOMAG?
• textíliák bérbeadását
• textíliák mosását
• textíliák vasalását
• ingyenes futárszolgálatot
Amennyiben részedről felmerül az igény és szeretnéd
a fenti feladatokat kiszervezni, kérj ajánlatot és felvesszük
Veled a kapcsolatot!

MILYEN ELŐNYÖKHÖZ JUTHATSZ, HA IGÉNYBE
VESZED AZ AIRBNB ALAPCSOMAGOT?
• Vendégeid mindig tökéletesen tiszta, vasalt ágyneműbe bújhatnak
egy fárasztó nap után - ha valaki, Te Airbnb hostként
biztosan tudod, milyen fontosak az ilyen apróságok!
• Nem kell saját textíliákat beszerezned új lakások indításakor – akár
meglévő, akár új apartmanjaidat a Neatly készleteivel is felszerelheted, így
nincs szükség rengeteg pótfelszerelésre. Komoly összeget spórolhatsz
meg velünk, akár már induláskor!
• Apartman-állományodat növelheted hatékonyan, ha az igazán időigényes
és macerás feladatok ellátására megtalálod a megfelelő,
megbízható partnert!

ÉRDEKEL, HOGYAN TEHETJÜK MÉG
EGYSZERŰBBÉ A LAKÁSKIADÁST?
• A háztartási fogyóeszközöket is beszerezheted rajtunk keresztül,
készleten tartunk mindent, amire egy apartmannak szüksége lehet,
legyen szó kisadagos samponról, tusfürdőről, toalett
papírról vagy éppen tisztítószerről, szuvenírről.
• Takarítót is keresel? Együttműködő partnerünk Közép
és Kelet-Európa legnagyobb on-demand takarító
szolgáltatója, a RENDI.hu.

Megnézzük közösen, hogy lakásaidnak milyen textil igénye van, ahhoz hogy a vendégek teljes
kényelemben érezzék magukat. Széles választékkal rendelkezünk, különböző színekben
és méretekben, proﬁ szállodai textíliáktól elkezdve az IKEA-s méreteken át.
Felmérés után felszereljük az egyeztetett textíliákkal a lakásokat, ezután, már csak
annyi a dolgod, hogy megadod mikor lesz a következő takarítás időpontja. Erre a megadott
időpontra futárunk leszállítja a tisztára mosott és vasalt, friss garnitúrát,
a szennyes adagot pedig elszállítja.
Ugye milyen egyszerű?

NE VESZTEGESD AZ IDŐT!
Kérj tőlünk mihamarabb ajánlatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén,
hogy elkezdhessük a közös munkát!
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mobil: 36 30 591 6330
Neatly Kft.
1138 Budapest, Váci út 168/A, 3. emelet

