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Puhdasta Kotonasi

Ylöjärveläistä 
siivousosaamista 
yrityksiin ja koteihin

Työnjälki, oikea-aikaisuus,
luotettavuus ja paikallisuus ratkaisevat

K-Citymarket Ylöjärven kauppiaat 
Terttu ja Jaakko Pirtinaho arvottavat, 
että myymälän siivouksesta vastaava 
yritys on tärkeääkin tärkeämpi yhteis-
työkumppani. He ovat rakentaneet 
neljän vuoden aikana yhteistoimintaa 
ylöjärveläisen H&H Siivouspalvelun 
kanssa, jota kauppiaspariskunta suo-
sittelee lämpimästi muillekin paikka-
kuntalaisille yrittäjille.

- Ruokakaupassa kaikkien paikko-
jen on oltava koko ajan ehdottoman 
puhtaita, joten hygieniasta ja siistey-
destä on kannettava suurta vastuuta, 
Pirtinahot muistuttavat.

- Jokapäiväisessä kaupan elämäs-
sä vaade tarkoittaa sitä, pöly ei saa 

Hyödynnä kotitalousvähennys,
nauti lisä vapaa-ajasta
Siivouspalvelu H&H on perheyh-
tiö, joten meillä tiedetään, mitä 
osaava kotisiivous on.

Tarjoamme jokaiselle asiak-
kaalleemme henkilökohtaisesti 
räätälöidyn siivouspalvelun.

Koti on linna, joten voit huolet-
ta jättää sen siistimisen meidän 
ammattitaitoisten ja luotettavien 
työntekijöiden harteille. Satsaam-
me henkilökuntamme osaami-
seen kouluttamalla heistä alan 
rautaisia ammattilaisia yhteistyös-
sä uuden Koulutuskeskus Valon 
kanssa.

Oman siivoojan hankkiminen 
kotiin mahdollistaa elämänlaatua 
omaan arkeen, sillä nekin tunnit 
vapautuvat omaan ajanviettoon. 
Puhtaassa kodissa viihdytään ja 
voidaan hyvin.

Kodin siivoamisen antaminen 
vieraalle merkitsee myös sinival-
koista arvoa, sillä siistijät ovat 
tärkeä ammattikunta. Suomi 
työllistää.

Muistathan lisäksi, että hyödyt 
kotitalousvähennyksestä, kun 
käännyt siivouspalvelun puoleen?

H&H Siivouspalvelu on ylöjärveläinen yritys, jolla on 
kunniakkaat perinteet vaativalta toimialalta.

Meille jokainen asiakas on tärkeä, joten:
– Teemme aina yksilöllisen siivoussuunnitelman
– Tarjoamme Oma Siivoojan
– Huolehdimme palvelulupauksestamme 
 H&H-laatujärjestelmällämme
– Turvaamme yhteydenpidon Omalla yhteyshenkilöllä
– Palveluistamme vastaavat motivoituneet 
 ja ammattitaitoiset työntekijät

”Puhtaus – Arvostus – Luottamus”

Puhdasta yrityksessäsi

Liity faniksi osoitteessa 
www.facebook.com/
siivouspalvelu ja 
osallistut kotisiivous-
lahjakorttien arvontaan 
kuukausittain!

kertyä mihinkään, jottei se nouse 
esimerkiksi lattioista kalusteisiin, he 
tarkentavat.

- Puhtaus ja raikkaus merkitsevät 
viihtyisyyttä sekä asiointimukavuutta. 
Asia on merkityksellinen niin henki-
lökunnalle kuin asiakkaille, Pirtinahot 
korostavat.

Terttu ja Jaakko Pirtinaho sanovat, 
että kiitettävä jälki syntyy kauppiaan 
ja siivousyrityksen suunnitelmalli-
sen sekä keskustelevan yhteistyön 
hedelmänä.

- Arvostamme korkeatasoista 
työnjälkeä, oikea-aikaista siivoamis-
ta, luotettavia siivoajia sekä toimijan 
ylöjärveläisyyttä, kauppiaspariskunta 
listaa H&H Siivouspalvelun vahvuuk-
sia.

Pirtinahot teroittavat, että heidän 
vaa’assaan painaa paljon se, että 
marketia siivoavat ihmiset ovat aina 
samat.

- Se takaa sataprosenttisen lop-
putuloksen. Siistijät kuuluvat meidän 
vahvahenkiseen tiimiimme.

- Annamme takuumme sille, että 
muutkin ylöjärveläiset yritykset voivat 
luottaa paikkakuntalaiseen siivous-
fi rmaan, Terttu ja Jaakko Pirtinaho 
vakuuttavat.

SOITA JARKKO HAUKIJÄRVELLEyrityksesi tai kotisi siivousasioista044 583 3410

Siistiä!


