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Od 30 lat wspieramy firmy 
i instytucje oferując usługi 
outsourcingowe

Zapraszamy Cię do wygodnego świata usług Grupy 

Impel, które wspomogą rozwój Twojego biznesu 

i stworzą bezpieczną, komfortową przestrzeń 

dla Twoich klientów i pracowników.

Nasza oferta zawiera zarówno usługi proste, 

związane z zapewnianiem czystości, bezpieczeństwa 

i technicznym utrzymaniem nieruchomości, 

jak i najbardziej specjalistyczne rozwiązania, w tym  

wsparcie procesów produkcyjnych, robotyzację

i automatyzację procesów biznesowych. 



Kompleksowa opieka,
pełna odpowiedzialność

Zintegrowana Obsługa Nieruchomości to pakiet usług 
dopasowany do potrzeb Twojego obiektu. Zaopiekujemy się 
Twoją nieruchomością jak swoją własną  - zapewniając w niej 
czystość, bezpieczeństwo i sprawność techniczną. Wspólnie 
dobierzemy usługi dodatkowe np. alpinistyczne, przemysłowe 
czy zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa, aby jeszcze 
lepiej zadbać o Twój obiekt i przebywające w nim osoby.
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Dlaczego integracja jest lepsza 
od usług rozproszonych?

• Twój obiekt będzie pod stałą opieką jednego menadżera, 
pozostającego do Twojej dyspozycji przez cały czas trwania 
kontraktu

• Nasi pracownicy stworzą jeden zespół – współpracujący, 
uzupełniający się podczas realizacji zadań, co wyeliminuje 
problem nieobecności i zapewnieni ciągłość we wsparciu 
Twojego obiektu

• Sposób realizacji usługi dostosujemy do Twoich potrzeb 
i oczekiwań. Liczy się efekt i szybkość działania, dlatego 
wspierają nas grupy mobilne, eksperci z całej Polski, biura 
projektowe i kosztorysowe oraz podwykonawcy.

• Rozliczymy się za efekt, nie za roboczogodziny.

• Zidentyfikujemy obszary do poprawy i zaproponujemy 
usprawnienia. 

• Zapewnimy całodobową pomoc i wsparcie. 



1. Jak rozpoczynamy współpracę?

Usługę zbudujemy razem z Tobą. Dostosujemy metody realizacji usługi do zamierzonych efektów i dopasujemy naszą pracę tak, aby 
spełnić wszystkie bieżące potrzeby. W międzyczasie będziemy stale obserwować otoczenie, by znaleźć obszary do poprawy i proponować 
usprawnienia.
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2. Ciągła opieka

Jako część Twojego zespołu będziemy obserwować otoczenie i szukać możliwości usprawnień. Nasi pracownicy będą stale wychodzić z 
inicjatywą, aby poprawić funkcjonowanie Twojego obiektu.

Przy wsparciu inżynierów, techników i informatyków z całego kraju potrafimy zaradzić w każdej sytuacji. Korzystamy z nowoczesnej 
technologii, pozwalającej na zdalne rozwiązywanie problemów oraz z pomocy setek ekip mobilnych w całej Polsce.
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3. Wygodne rozliczenie

Dzięki mierzalnym parametrom usługi 
i wskaźnikom jakości nie tracisz czasu na 
kontrolę naszych pracowników czy 
zliczanie roboczogodzin.

Zorganizujemy swoją pracę tak, aby 
zamierzone efekty były widoczne. 

Rozliczymy się za efekt, nie za 
roboczogodziny.
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Ustalenie wskaźników jakości usługi

Raporty, statystyki w aplikacji

Rozliczenie za efekt



Nowoczesne narzędzia

Po wnikliwym audycie zaproponujemy nowoczesne 
rozwiązania, które ułatwią nam i Tobie pracę. Korzystamy np. z:

• Narzędzia IT ułatwiającego planowanie zadań, reagowanie 
i raportowanie. Aplikacja zawiera pełną dokumentację 
budynku i urządzeń

• Skanowanie laserowe pomieszczeń pozwala wiernie 
odwzorować obiekt w aplikacji, a także ułatwia prace 
projektowe i adaptacyjne oraz prezentację nieruchomości

• Zdalnej awizacji gości i pojazdów, dzięki bezobsługowej 
technologii RFID oraz zdalnego sczytywania tablic 
rejestracyjnych

• Monitoringu, zdalnych obchodów, mobilnych wież 
monitorujących

• Inteligentnych bezobsługowych odkurzaczy i myjek

• Zdalnego eksperta w technologii VR: systemu 
pozwalającego na prowadzenie działań przez eksperta 
niebędącego na miejscu zdarzenia



Dedykowany opiekun

Nad całością kontraktu będzie czuwała jedna osoba - menedżer ZON, 
przejmie opiekę nad nieruchomością będąc z Tobą w stałym
kontakcie. 

• Zaplanuje i zrealizuje zadania w oparciu o bieżące potrzeby 

• Skontroluje jakość dostarczanej usługi zintegrowanej

• Zapewni doradztwo na każdym etapie cyklu życia nieruchomości

• Elastyczne zarządzi personelem

• Zarządzi budżetem, łańcuchem dostaw, techniką budynkową

• Skoordynuje mobilne i zdalne wsparcie specjalistów wszystkich 
dziedzin



Jesteśmy wszędzie tam, 
gdzie nas potrzebujesz

Jesteśmy do Twojej dyspozycji na terenie całej Polski, dzięki 

czemu skutecznie i szybko odpowiemy na Twoje potrzeby.

Zapewnimy Ci wsparcie gdziekolwiek jesteś, nasze ekipy 

mobilne są wszędzie.

Wystarczy, że skontaktujesz się z naszym menedżerem lub 

zgłosisz się poprzez całodobową infolinię 800 190 911 lub 

formularz dostępny na naszej stronie.

Zatrudniamy ponad 40 tys. osób, których misją jest skuteczna 
i kompleksowa obsługa naszych klientów.



ul. Ślężna 118 
53-111 Wrocław e-mail: cc.info@impel.pl tel.: 800 190 911

Grupa Impel

www.impel.pl


