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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
Хімчистка-пральня «СНІЖИНКА» м. Києва пропонує юридичним та фізичним особам послуги з
прання білизни, одягу та хімічної і аквачистки одягу та виробів домашнього вжитку.

МИ ПРОПОНУЄМО:
 гнучку систему ціноутворення та знижок, тому що завжди йдемо назустріч клієнту;
 встановлені терміни і високу якість виконання замовлень;
 повний спектр послуг хімчистки і пральні, а також ремонт одягу на обладнанні нового
покоління європейських виробників з використанням екологічно безпечних препаратів вищої
якості.
ПРАННЯ
❅ постільна білизна
❅ дитяча білизна
❅ ковдри, пледи
❅ покривала
❅ спецодяг

ХІМЧИСТКА
❅ хутряні вироби
❅ вироби з текстилю
❅ вироби зі шкіри, замшу, нубуку
❅ весільне вбрання
❅ сценічні, новорічні костюми

Ми працюємо так, щоб співпрацювати з нами було максимально зручно і вигідно – економимо
час і гроші наших клієнтів. Ваші вигоди від співпраці з хімчисткою «СНІЖИНКА» - зручність.
Пропонуємо найпростіші і ефективні схеми співпраці. У нас можна замовити комплексну послугу –
хімчистка, прання, ремонт одягу. Оперативно і максимально швидко приймемо Ваше замовлення, а
виконаємо його в гранично стислі терміни, тому що робітники нашої хімчистки – спеціалісти високого
рівня.
НАШ ДОСВІД: Хімчистка-пральня «СНІЖИНКА» надає послуги на ринку побутових послуг
м. Києва та Київської обл. більше 40 років. Гарантуємо надійність та високу якість послуг.

«МОЖЛИВО ВСЕ» - цей девіз нам повністю підходить!
Кому корисні наші послуги:
❆ медичним закладам (лікарні, поліклініки);
❆ компаніям, у яких прийнята корпоративна форма одягу;
❆ військовим училищам, військовим частинам та іншим військовим організаціям;
❆ спортивним клубам, секціям і іншим спортивним організаціям;
❆ промисловим та будівельним компаніям;
❆ державним структурам, де введена єдина форма одягу;
❆ базам відпочинку, гуртожиткам, хостелам;
❆ фірмам, що надають населенню послуги з прокату одягу.
З повагою до Вас, адміністрація хімчистки-пральні «СНІЖИНКА»
Давайте почнемо співпрацю! БУДЕМО РАДІ БУТИ ВАМ КОРИСНИМИ!
Ген.директор ТОВ «Сніжинка»
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