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Şirketimizi ve sunduğumuz 

hizmetlerimizi anlatma fırsatı 

verdiğiniz ve değerli zamanınızı 

bize ayırdığınız için 

teşekkür ederiz… 



 Entegregroup anlık ve sürekli hizmet ihtiyaçlarınıza 

uluslararası sistemlerle ve en ileri teknolojiyi kullanarak cevap 

veren bir kuruluştur. 

 Personellerimizi, müşteri memnuniyeti ve hizmet 

operasyonu konusun da devamlı eğiterek, oluşabilecek 

aksaklıklara işbaşında nasıl cevap verebileceğini öğretiriz. 

 

Hizmetlerimiz; 

 

Hakkımızda; 

Temizlik hizmetleri 

Sürekli temizlik hizmetleri 

Mobil temizlik hizmetleri 

Konut temizlik hizmetleri 

Destek hizmetleri 

Ofis destek hizmetleri 

Üretim destek hizmetleri 

Personel destek hizmetleri 

Teknik bakım hizmetleri 

Haşere kontrol hizmetleri 

Bahçe bakım hizmetleri 

Bina teknik hizmetleri 



  

 Kalite Anlayışımız… 

 Hizmetlerimizin çağdaş, güvenli, süratli ve verimli bir 

şekilde yerine getirilmesine yönelik hedeflerimizi müşteri 

beklentileri göz önünde bulundurarak çalışanlarımızın 

katılımı ile belirlemek 

 Vizyonumuz… 

 Uluslararası sistem, gelişmiş teknoloji, yetkin personel ile 

etkin hizmet ve mutlu müşteriler. 

 Misyonumuz… 

 Hizmetlerimiz müşteri ve çalışanlarımızı ön planda tutarak 

stratejik planlamalar dâhilinde belirlenen hedefler 

doğrultusunda uluslar arası normlara uygun olarak 

gerçekleştirmektir. 

Kurumsal 



İnsan kaynakları politikalarımız  

 En önemli temel değerimiz insan gücüdür. Türkiye geneline yayılmış 

bir operasyonu yöneten denetleyen uygulayan da yine şirketimizin 

sahip olduğu insan gücüdür. 

 İnsan kaynakları politikalarının bir şirketin geleceğinin temel 

göstergesi olacağının farkındayız. 

 Şirketimiz uyguladığı insan kaynakları politikaları, personellerimizin;  

 Mesleğini kendisine bir gelecek olarak görmesini 

 Yüksek performans gösterdiğinde, mevki ve ekonomik kazanımları 

olacağını bilmesini, 

 Müşteri memnuniyetinin tartışmasız pozitif kriter olduğunu 

anlamasını, 

 Sürekli gelişimin önemini görmesini sağlar, 

 Tüm bunların sonucunda şirketimiz iç ve dış müşterilerinin sürekli 

memnuniyetini sağlamakta ve sürekli büyümektedir. 



Genel merkezimiz 

• Organizasyon şemamız 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Genel merkezimizde idari bölümlerimiz faaliyetlerini sürdürmektedir. 

• Personel görüşmeleri ve operasyonel görüşmeler, pazarlama faaliyetleri ve 
Finans işlemler genel merkezimizde gerçekleşmektedir. 
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Temizlik hizmetleri 
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•Cam temizliği  

•Ofis temizliği 

•Hastane temizliği 

•Otel odası temizliği 

•Sınıf temizliği 

•Wc temizliği 

•Koridor/ merdiven/ 
asansör temizliği 

•Sert zemin bakımı 

•Çevre temizliği 

•Ve diğerleri… 
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•Periyodik temizlik 

•Dış cephe temizliği   

•İnşaat/tadilat temizliği 

•Yangın temizliği  

•Yerinde halı yıkama 

•Sert zemin cilalama 

•Organizasyon temizliği 

•Part-time temizlikler 

•Ve diğerleri 
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•Ev detay temizliği 

•Çatı temizliği 

•Merdiven temizliği 

•Havuz temizliği 

•Dış cephe temizliği 

•Ve diğerleri.. 



Destek hizmetleri 
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•Resepsiyon 
hizmetleri 

• İkram personeli 

•Ofis boy personeli 

•Kimlik kontrol 
personelleri 

•Kurye hizmeti 

•Ve diğerleri… 

Ü
re

ti
m

 d
e

st
e

k
 h

iz
m

e
ti
 

•Personel temini 

•Personel 
bordrolama 

•Üretim personeli 

•Depo personeli 

•Sevkiyat personeli 

•Ve diğerleri… 
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 •Günübirlik personel 

•Fuar elemanları 

• Toplantı destek ekibi 

•Açılış destek ekibi 

•Doğal afetler 

•Yıllık izin personeli 

•Doğum izni 
personeli 

•Ve diğerleri… 



Teknik bakım hizmetleri 
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•Elektrik arızaları 

•Mekanik arızalar 

•Mobilya tamiri  

•Restorasyon 
hizmetleri 

•Boya badana 

•Otomasyon sistemi 

•Günlük bakımlar 

•Kontrol elemanları 

•Ve diğerleri… 
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 •Haşere kontrol 

•Fugimasyon 

•Danışmanlık 

•Bahçe ilaçlama 

•Ve diğerleri… 
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•Periyodik bitki 
bakımı 

•Günlük bakım 
aşamaları 

•Kültürel işlemler 

•Ekim ve dikim 
işlemleri 

• Toprak hazırlama 

•Proje uygulama 

•Ve diğerleri… 



Referanslarımızdan bazıları 

http://cdn.entegregroup.com/wp-content/uploads/2012/10/more-street-temizlik-referansi.jpg
http://cdn.entegregroup.com/wp-content/uploads/2012/10/mikrolink-temizlik-referansi.jpg
http://cdn.entegregroup.com/wp-content/uploads/2012/10/lamia-temizlik-referansi.jpg
http://cdn.entegregroup.com/wp-content/uploads/2012/10/marmara-park-temizlik-referansi.jpg
http://cdn.entegregroup.com/wp-content/uploads/2012/10/lale-sehir-temizlik-referansi.jpg
http://cdn.entegregroup.com/wp-content/uploads/2012/10/kayi-temizlik-referansi.jpg
http://cdn.entegregroup.com/wp-content/uploads/2012/10/istanbul-goz-temizlik-referansi.jpg
http://cdn.entegregroup.com/wp-content/uploads/2012/10/istanbul-film-studyolari-temizlik-referansi.jpg
http://cdn.entegregroup.com/wp-content/uploads/2012/10/istanbul-bilisim-temizlik-referansi.jpg
http://cdn.entegregroup.com/wp-content/uploads/2012/10/is-bankasi-temizlik-referansi.jpg
http://cdn.entegregroup.com/wp-content/uploads/2012/10/haremlique-temizlik-referansi.jpg
http://cdn.entegregroup.com/wp-content/uploads/2012/10/guryapi-temizlik-referansi.jpg
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Birlikte çalışabilmek 

dileğiyle 

çalışmalarınızda 

kolaylıklar dileriz… 


