Optimer din rengøringsvirksomhed
Hvad du får med hjem

Hvem skal med

Ved dette seminar får du som deltager én samlet værktøjskasse med
hjem, der direkte kan bruges i den daglige drift – vi ser bl.a. på følgende
hovedområder:

Dette seminar henvender sig til ejere og
driftsledere i alle størrelser af
rengøringsvirksomheder, der ønsker at
vækste og øge deres indtjening og
bundlinje via optimering.

•

•

•

•

Udviklingen i rengøringsmarkedet for erhvervsrengøring – Vi
fokuserer på udviklingen gennem 2017 og ser på de krav det vil
blive stillet i 2018/2019
Fokus på optimering:
◦

Styring og beregning af det nødvendige ressourceforbrug til
opgaveløsningen

◦

Styring af administrative forhold i dagligdagen – time- og
opgaveregistrering – løn mv.

◦

Krav til uddannelse af medarbejdere og ledere

◦

Krav til dokumentation af ressourceforbrug, kvalitet og
hygiejneniveau - markedets forventninger

Hvad koster det
495,- DKK ekskl. moms

Tid og sted
Onsdag d. 21/11-2018, kl. 09:30-15:00
Odense Congress Center
Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Orientering om den nye udbudslov:
◦

Hvad betyder den nye lov helt konkret – erfaringer indtil nu

◦

Praktiske forhold – ESPD – udbudsregler mv.

◦

Aktuelle udbud – hvordan kan din virksomhed udnytte de
nye muligheder?

Konkrete eksempler på driftsoptimering samt værktøjer hertil:

Deltag

◦

Indlæg fra BO Consult ApS (CleanCalculator)

Tilmelding via Danske Service
hjemmeside:
www.danskeservice.dk/kursus

◦

Indlæg fra CleanManager (CleanManager)

Eller via tlf. 60 95 03 48 / 40 40 38 90

Program for dagen
09.30
09.45
10.15
12.00
13.00
14.45

Nyetablerede rengøringsvirksomheder
kan med fordel også deltage på
seminaret og derved komme godt fra
start.

Ankomst og registrering (formiddagsbuffet)
Velkomst og introduktion
Tema 1: Forstå rengøringsmarkedet og optimeringsmuligheder
Opsamling, pause og netværk (2 retters frokostmenu)
Tema 2: Optimér din drift, og tjen mere på den enkelte kunde
Opsamling og afslutning

Udtalelse fra tidligere deltager
"Vi har deltaget i seminaret "Øg indtjeningen i rengøringsbranchen". Ved
seminaret var vi ca. 12 deltagere fra forskellige rengøringsvirksomheder.
Indlægende om drift- og salgsoptimering i rengøringsbranchen samt den
nye udbudslov var meget interessante. Desuden var der en god og
lærerig dialog samt sparring med de andre virksomheder under
seminaret".
- Bjørn Kristensen, Adm. Direktør,
Miljø Rent Rengøringsservice A/S

Tilmelding er bindende og skal ske
senest 14 dage før seminaret.

