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Lostra

Sunulan
H�zmetler



ORGANİK KURU TEMİZLEME

Permak Makina işbirliği ile kurulan Greenearth
sistemi ile Organik Kuru Temizleme işlemi mağaza
bünyesinde yapılmaktadır. 

Dileyen yatırımcı geleneksel kuru temizleme sistemi
Solvent'de tercih edebilir. Ancak gelişen dünyada
Organik lisansına sahip olan işletmeler tercih sebebi
olduğundan, önerimiz Greenearth tercih edilmesidir.



HALI
YIKAMA

Halı Yıkama gelişen teknolojide tüketici tarafından en çok
talep gören iş kollarından biridir. Bu yüzden temizlik
sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak muhakkak
müşterilere Halı Yıkama hizmeti sunmak gerektiğine
inanıyoruz. 

Ancak Halı Yıkama çok farklı bir uzmanlık alanı
olduğundan Halı Yıkama hizmetini başlangıçta firma
bünyesinde değil fason olarak vermeyi tavsiye ediyoruz.

İşletmeye yakın bir konumda hizmet veren bir Halı
Yıkamacı ile anlaşılıp, hizmeti aracı firma olarak kendi
adımızla vermek başlangıçta hem teknik bilgi hemde
yatırım maliyetinden kurtarmakla birlikte, asıl işimiz olan
Kuru Temizleme'ye yönlenmeye ciddi destek
sağlamaktadır.



TERZİ & TADİLAT

Mağazalarımız da olmazsa olmaz b�r h�zmet
olan terz�&tad�lat h�zmet�; Kuru Tem�zleme
müşter�s� tarafından sıkça kullanılmakta olup,
�şlemlerde kullanılan �pl�k, kumaş vb. ürünler
çok ucuz olduğundan %90a varan kar marjı �le
çalışmaya �mkan vermekted�r. Terz� h�zmet�
mağaza �çer�s�nde, f�rma bünyes�nde
ver�lmel�d�r. Tavs�ye ett�ğ�m�z konseptte terz�
bölümü mevcuttur. 



ÜTÜ HİZMETİ Ütü h�zmet� Kuru Tem�zleme müşter�s�
tarafından en çok terc�h ed�len h�zmett�r.
Mağaza bünyes�nde ver�l�r. Gel�şen çalışma
hayatı �le b�rl�kte müşter�ler evler�nde yıkadıkları
ürünler �ç�n sadece ütü h�zmet� satın alırlar.
Kampanyalı paket f�yatları �le müşter�
mağazaya bağlanab�l�r. S�stem dah�l�nde
kurulan ütü paskaraları har�c�nde b�r ek�pmana
�ht�yaç yoktur. 



EKSTRA GELİR KAYNAKLARI

KOLTUK YIKAMA
Evlere g�d�l�p, yer�nde yıkama

yapılır. B�r Koltuk yıkama
mak�nes� ve b�r deney�ml�

personel yeterl�d�r.

LOSTRA
Halı Yıkama g�b� fason olarak

çalışılmasını uygun
gördüğümüz s�stemd�r.

Yakınlarda b�r lostra �şletmes�yle
anlaşılab�l�r.

KUMAŞ BOYAMA
Y�ne fason çalışılmasını uygun

gördüğümüz s�stemd�r.
Yakınlarda b�r �şletme �le

anlaşılab�l�r.



Ürün Satışı
Mağaza ve Onl�ne Satış Kanalları

Mağazalarımızda ya da onl�ne satış
kanallarından tem�zl�k ürünler�, kumaş

bakım ürünler�, deterjanlar, leke çıkarıcılar,
askılar, kozmet�k ürünler vb. b�rçok ürün

satışı yapılarak hem mağaza müşter�
traf�ğ� arttırılab�l�r hem de ek gel�r kaynağı

oluşturulab�l�r.



Onl�ne S�par�ş

Kuru Tem�zleme sektörü �le teknoloj�y�
buluşturup, �nsanoğlu var olduğu sürece var
olmaya devam edecek tem�zl�k sektöründe b�r
başka yen�l�k �le müşter�ler�m�z�n terc�h sebeb�
olmak �ç�n onl�ne s�par�ş alab�leceğ�m�z b�r
webs�tes� üzer�nde çalışıyoruz. 

Bay��ler�m�zde s�te üzer�nden kend� Bay��
Paneller� �le kend� bölgeler� �ç�n s�par�ş
alab�lecek, ekstra talep oluşturab�leceklerd�r.

www.kleaners.com.tr



Mağaza Ek�pman L�stes�
Mağaza �çer�s�nde �ht�yacımız olan tüm ek�pmanlar

Kuru Tem�zleme Mak�nası
Terc�hen Greenearth, organ�k tem�zleme s�stem�.

Yıkama Mak�nası
Islak yıkama yapılacak tüm ürünler �ç�n.

Kurutma Mak�nası
Islak yıkama yapılan ürünler�n, kurutulması �ç�n.

Ütü Paskarası
Ürünler�n ütü �şlemler� �ç�n. 

Leke Çıkarma Mak�nası
Lekel� ürünlere �şlem yapmak �ç�n.

Terz� Mak�naları
Tüm d�k�ş ve tad�lat �şlemler� �ç�n.

Perde Yıkama Tezgahı
Stor perdeler �ç�n terc�hen 100x300 boyutunda.

Ürün Paketleme Mak�nası
Ürünler�n tesl�mattan önce paketlenmes� �ç�n.

Kompresör
Kuru Tem�zleme mak�nası ve hava tabancaları �ç�n.

Su Soğutma Kules� 
Kuru tem�zleme mak�nası soğutması �ç�n.



Kuru Tem�zleme Ustası
Tüm tem�zl�k �şlemler� �ç�n mutlaka olacak, aynı zamanda ütü yapar ve organ�zasyonu yürütür.

Terz� Ustası
Tüm terz�&tad�lat �şlemler� �ç�n mutlaka olmalı, aynı zamanda ütü yapab�len b�r� bulunab�l�r.

Ütücü 
Başlangıçta kuru tem�zleme ustası yeteb�l�r, ancak �ler�s� �ç�n mutlaka b�r k�ş� lazım olacaktır.

Serv�s Personel� - Şoför
Evden alınıp eve tesl�m ed�lecek ürünler �ç�n mutlaka en az b�r araç ve b�r serv�s personel� gerekl�d�r.

Yönet�c� - Kas�yer
Müşter�lerle �lg�lenecek, serv�sler� organ�ze edecek, telefonlara bakacak ve kasayı �dare edecek b�r�.

Mağaza Personel L�stes�
İşletme olarak �ht�yaç duyulan m�n�mum personel l�stes�






