
Vajon mennyi idejét emészti fel férje ingeinek vagy saját blúzainak kivasalása egy tapasztalt 
háziasszonynak? Biztos rengeteget, de valószínűleg nem annyit, mint egy, a vasalásban nem 

éppen jeleskedő agglegénynek! 

Te is szeretnéd ha valaki elvégezné a vasalást helyetted? Tény, hogy sajnos nehéz megtalálni 
a megfelelő „bejárónőt” erre a feladatra, hiszen komoly, bizalmi kapcsolatot feltételez, 

hogy valakit beengedjünk saját otthonunkba. Ezt a problémát kívánja áthidalni a Neatly!

Misszió

Missziónk, hogy vásárlóinknak több szabadidőt biztosítsunk, amelyet a vasalás, vagy  
a vegytisztítóba való járkálás helyett az igazán fontos dolgokkal tudnak tölteni, mint például 

a családjuk és barátaik.

Vízió

Közép- és Kelet-Európa legnagyobb on-demand vasaló szolgáltatója lenni.

Hogyan működünk?



Milyen feladatokat végzünk?

A Neatly szolgáltatási köre rendkívül széles. Kínálunk vasalást, mosási szolgáltatást  
(a kettő természetesen kérhető egyben), vegytisztítást, valamint külön csomagunk van  
a rövidtávú lakáskiadók számára. Az említett szolgáltatások közül a vasalás az egyetlen, ami  

közösségi alapú. 

A vasalnivalóidat ugyanis olyan rutinos, nagy tapasztalattal rendelkező – jellemzően – hölgyek 
veszik kezelésbe, akik saját otthonukban, saját eszközeikkel végzik a munkát.

Azonban az összes szolgáltatási fajtának van egy nagy előnye: a Neatly fiatal, pontos futárai 
minden esetben házhoz jönnek, elviszik a ruháidat, majd a kívánt kezelés után vissza is viszik 
azokat. A futárok megléte szintén a közösségi szolgáltatást erősíti, az Uberhez rendkívül 
hasonló rendszerben dolgozva.  Mindössze egy kivétel van, az úgynevezett otthoni vasalási 
szolgáltatás – ez az egyetlen olyan mód, amikor a vasalónők házhoz mennek, nem kell  
a ruhákat elszállítani. Ez olcsóbb árakat tesz lehetővé, hiszen nem kell igénybe venni a futárok 

munkáját.

A többi szolgáltatás mind professzionális – legyen szó mosásról, mosás és vasalásról, 
vegytisztításról. A Neatly profi, szerződött partnereihez viszi a tisztítandót, így garantált  

a tökéletes minőség.

Ajánlatunk a rövidtávú lakáskiadóknak

KÉRJ AJÁNLATOT!
Vedd fel velünk a kapcsolatot és segítünk abban, hogy jobban 
át lásd szolgáltatásunkat!

EGYSZERŰ LOGISZTIKA!
Előre egyeztetjük lakásod textiligényét. Ezután elég megadnod a következő 
takarítás időpontját, visszük a frisset, hozzuk a szennyest!

HASZNÁLD A NEATLY TEXTÍLIÁIT! 
Széles választékkal rendelkezünk, különböző színekben, méretekben. 
Így nem a Te cuccaid kopnak, nem kell több pótfelszerelést is beszerezned!

KAPCSOLAT:

e-mail: sales@neatly.hu
mobile: +36 30 591 6330 

1052 Budapest, Magyar utca 5.
Drukka Kft.

Tisztítószerek, 
tisztálkodószerek

Háztartási 
fogyóeszközök

Élelmiszerek, 
különlegességek

Érdekel, hogy tehetjük még egyszerűbbé a lakáskiadást?
A következő termékeket tartjuk raktáron:

1. Vendégeid mindig tökéletesen tiszta, vasalt ágyneműbe bújhatnak egy fárasztó nap után 
– ha valaki, Airbnb hostként Te biztosan tudod, milyen fontosak az ilyen apróságok!

2. Nem kell saját textíliákat beszerezned új lakások indításakor – akár meglévő, akár új apartmanjaidat 
a Neatly készleteivel is felszerelheted, így nem kell rengeteg pótfelszerelés.

Így már az induláskor komoly összeget spórolhatsz meg velünk!

3. Itt az ideje, hogy kiszervezd a feladatokat! Apartman-állományod csak úgy növelheted hatékonyan, ha 
az igazán időigényes és macerás feladatok ellátására megtalálod a megfelelő, megbízható partnert!az igazán időigényes és macerás feladatok ellátására megtalálod a megfelelő, megbízható partnert!

4. A háztartási fogyóeszközöket is beszerezheted rajtunk keresztül – készleten tartunk mindent, 
amire egy apartmannak szüksége lehet.

5.  Takarítót is keresel? Együttműködő partnerünk Közép-és Kelet-Európa legnagyobb on-demand 
takarító szolgáltatója, a HELPY.HU.
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Kiknek ajánljuk a Neatlyt?

Szolgáltatásainkat többnyire olyan hölgyek veszik igénybe, akik gyermekeik nevelése  
és a háztartási teendők miatt igénylik segítségünket. Részben maguknak, részben férjeiknek 

rendelik meg vasalási, tisztítási szolgáltatásunkat. 

A fiatal, nőtlen férfiak is szívesen rendelik meg vasalási szolgáltatásunkat – jellemzően 
közép-, vagy felsővezetői pozícióban lévők - akik idejük nagy részét lefoglalja a munka, így  

a háztartási feladatok  mellett a vasalás az egyik legkevésbé kedvelt feladat számukra. 

A rövidtávú lakáskiadóknak komplex szolgáltatást nyújt a Neatly – a háztartási textíliákat 
bérbe adják, mossák és vasalják azokat. Sőt, a címre kiérkező futárok a megrendelések 
alapján bármilyen, a lakáskiadáskor felmerülő készletigényt is ki tudnak szolgálni  

–  az egyszerű takarítószerektől a bikavéren át. 

Hogyan biztosítjuk megrendelőink értékeit?

A Neatlynél egy valamiben biztos lehetsz – a ruhák címkéin lévő rengeteg jelzés számunkra 
mind jelentőséggel bír. Professzionális szolgáltatóink pontosan tudják, melyik ruhát 
hogyan kell és érdemes kezelni, így nagyobb biztonságban vannak nálunk, mint egy  

átlagos háztartásban.

Azonban ezzel nem elégedtünk meg! 100 millió Ft értékű felelősségbiztosításunk védi 
kedvenc ruhadarabjaidat! 

Kapcsolat: 

Iroda: 1053 Budapest, Magyar utca 5. 
Tel: +36 30 591 6330  
Fax: +361 269 2722 

E-mail: sales@neatly.hu 


