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Diamond Cleaning System
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HTC Čistící technologie

TM

Twister
Stačí přidat vodu

Maximalizovat
zákazníkův zážitek
z nakupování

Čisté, lesklé podlahy

Je třeba si uvědomit, jak důležité je poskytnout zákazníkovi
co nejlepší zážitek z nakupování
Vytvoření příjemného nákupního prostředí s čistou a
lesklou podlahou zvyšuje pohodu zákazníků. Pravidelné
čištění s Twister Retail udržuje vaše podlahy v nejlepším
možném stavu každý den, což podporuje zákazníky vybrat
si svůj obchod právě u Vás.

Na základě analýz mezinárodních obchodníků
a pracovníků úklidu,spolu s našimi více než 20ti
letými zkušenostmi s diamantovou technologií
na podlahy jsme vyvinuli unikátní čistící systém
Twister Retail.
Pady Twister Retail obsahují unikátní směs
vyvinutou speciálně pro oblasti prodejen
s vysokou návštěvností a dalších podlah,
kde je čistota v kombinaci s vysokým leskem
a vzhledem v centru pozornosti. Pady Twister
Retail pady udržují podlahy čisté a lesklé po
všechna roční období a nabízí zákazníkům
trvalou kvalitu podlah každý den.
Pomocí Twister Retail snížíte celkové náklady
na pravidelnou údržbu podlah a renovaci.

Co je nejdůležitější pro
evropského zákazníka?

Zpráva Capgemini *
- Top 5 odpovědí

Twister Retail Vám nejen vrací zákazníky,
ale přivádí nové.

Dotázaní v %vyjádřili,
co je pro ně "nejdůležitejší"

Že je obchod dobře a čistě udržovaný.

71%

Že jsou zaměstnanci zdvořilí a uctiví.

69%

Že obchod má stabilně vysokou kvalitu.

67%

Že ceny jsou jasně a srozumitelně uvedeny a označeny.

64%

Že nejsou určeny zvláštní podmínky a nevznikají problémy
při vrácení a reklamaci zboží

60%

www.htc-twister.cz

Diamond
Cleaning
System
Výhody
 Brilantní vzhled každý den
 Snižuje celkové náklady na údržbu podlah

Snižování dopadu
na životní prostředí
Tlaky společností a organizací na životní prostředí
nebyly nikdy větší.
Analýza provozu s cílem najít náhradní řešení pro dopad
na životní prostředí, bez snížení kvality nebo zvýšení
nákladů je trvale probíhající proces.

 Zlepšuje zážitek z nakupování
 Je přátelské k životnímu prostředí
 Zvyšuje prodejní obrat
 80% méně bakterií oproti standardním metodám
 Snadná změna – stejné stroje jako předchozí
 Vyžaduje pouze vodu pro každodenní mytí

Kde TwisterTM použít?

Twister našel řešení - nevyžaduje žádné chemické látky
při denním úklidu, přesto udržuje podlahy lesklé a čisté.

 Teracová dla žba
 Keramická dlažba
 Přírodní kámen

Použití Twister dále eliminuje náklady na periodickou
údržbu a snižuje náklady na odpad.

 PVC / Vinyl
 VCT
 Pryž

Twister pady jsou vyrobeny z recyklovaného
PET pro minimální dopad na životní prostředí.
Volbou Twister Retail jako standardní metody při
údržbě podlah, budete snadno a efektivně snižovat
dopad na životní prostředí při Vašem podnikání.

* Zdroj: Capgemini "Evropská studie o měnícím se životním stylu a nákupním
chování." Zdroj: Capgemini. "Budoucnost spotřebitele"

 Dřevo
 Superbeton – leštěný beton

TwisterTM Retail – použití padu

Twister Retail Orange
- Intenzivní mytí

Twister Detail Blue
- Denní čištění

Instrukce v jazycích EN, DE, FR, ES, SE ke stažení zde: www.htc-twister.com
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