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Kedves Hölgyem, Uram! 

Az Expressz Ruhaszerviz szolgáltatás átvevő hely hálózatának bővítése keretében keres különböző tevékenységi 
körű, lakóhelyi vagy közlekedési központokban üzleti partnereket hosszú távra. 

Szolgáltatási ajánlat minőség garanciával: 

 Expressz ruhajavítás 

 Mosás-, vegytisztítás 

 Bőr javítás, tisztítás, festés 

 Szőrme és irha tisztítás, javítás 

 

Az együttműködési lehetőségek összehasonlítása:

Átvevőhely Ruha üzlet
Plusz forgalom, új ügyfelek  

A szolgáltatási hálózathoz történő 

csatlakozás nem igényel befektetést
 

Az együttműködéshez szükséges 

reklámanyagokat az Expressz Ruhaszerviz 

biztosítja

 

A napi működéshez szükséges 

nyomtatványokat, eszközöket az Expressz 

Ruhaszerviz biztosítja

 

Az ügyfelek a megrendelés értékét előre 

fizetik, így Ön nem vállal anyagi 

kockázatot.

 

Versenyképes szolgáltatási árak  

Minőség garancia a vállalt szolgáltatásra 

>> Elégedett ügyfelek
 

Azonnali engedmény a listaárakból  

Forgalomtól függő időszak végi 

visszatérítés, több üzlet esetén a forgalom 

összevonható

nincs 

Kik vehetik igénybe az Expressz Ruhaszerviz 

szolgáltatásait?

Saját vásárlók és a 

szolgáltatásainkat igénylő új 

ügyfelek, az internetes keresések, és 

a központi ügyfélszolgálat által az 

átvevőhelyre irányítva

Saját vásárlók

Milyen egyéb termékekre vehető igénybe az 

Expressz Ruhaszerviz szolgáltatása 

Minőség Garanciával?

Minden, bármely megrendelő által 

leadott ruházatra.

Saját vevők által megvásárolt 

árukra, gyártási hibás darabokra, 

próbafülkében megsérült, vagy 

beszennyezett darabokra, dolgozók 

ruházatára.

Expressz Ruhaszerviz weboldalán történő 

díjmentes megjelenés
 nem lehetséges

A vevők által leadott megrendelések 

elszállításához

Expressz Ruhaszerviz hívja minden 

munkanapon az átvevőhelyet

az üzlet hívja az Expressz 

Ruhaszervizt

A megrendelések díjmentes oda - vissza 

szállítása
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Expressz Ruhaszerviz a megrendelés napján, de legkésőbb 1 munkanapon belül elszállítja az átvevőhelyekről és a 
ruha üzletekből a megrendeléseket, a vállalt határidőre pedig elkészülve visszaszállítja azokat.   

Néhány gyakori és fontos kérdést előre megválaszolunk: 

 Nincs megfelelő szakértelmem ehhez a tevékenységhez. A legfontosabb dolgokat díjmentesen betanítjuk 

Önnek és a munkatársainak is. Bizonytalanság, vagy minőségi probléma esetén, telefonon egyeztetünk a 

megrendelővel, szem előtt tartva azt, hogy az Ön ügyfele elégedett legyen! Ha új munkatársat vesz fel, őt is 

díjmentesen betanítjuk. 

 Kicsi az üzletem, nincs elég helyem a ruhák tárolásához. Az eddigi tapasztalatok szerint elegendő egy 

kisméretű ruháskosár, esetleg fogas a napi néhány megrendelés tárolásához. Mi pedig naponta szállítunk, az 

ügyfelek többsége az elkészülés napján át is veszi az elkészült darabokat. Ha Ön rendelkezik raktárral, vagy 

más hellyel, díjmentesen biztosítunk tárolásra alkalmas eszközt is.  

 Nem akarok befektetni ebbe a tevékenységbe. Nincs szükség befektetésre. Az együttműködés során mi 

biztosítjuk a napi működéshez szükséges árlistákat, nyomtatványokat. Nincs szállítási költség. Nem kérünk 

hozzájárulást a marketing költségekhez. 

 Nem szeretek kockázatot vállalni. Nem szükséges kockázatot vállalnia. Díjmentesen csatlakozhat átvevőhely 

– hálózatunkhoz, Ön csak nyerhet az együttműködéssel. Minőség garanciánk értelmében „mindig a vevőnek 

van igaza”, a javításokat kiváló minőségben, minőségi kellékekkel végezzük, több mint 25 éves gyakorlattal. 

 

A megfontolt döntéshez még sok kérdést kell megválaszolnunk. Ha kérdése van, ha bizonytalan, hogy melyik 
szolgáltatási csomagunkat válassza, keressen minket! 

 

Elérhetőségeink: 
 

Haász Péter 20-315-5681, vállalkozási, szervezési kérdésekben 

Orbán Erika 20-313-6001, szakmai kérdésekben 

e-mail címünk: info@expresszruhaszerviz.hu, weblapunk: www.expresszruhaszerviz.hu 

Ahogy mi a minőségről gondolkodunk: www.dressmaker.hu 

 

Budapest, 2018. február 22.  
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