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OSOBISTY ASYSTENT
SŁUŻBOWO I PRYWATNIE

Na co dzień i od święta
korzystaj z „asystenta”!

Najciekawsza usługa roku 2014

OSOBISTY ASYSTENT

Jesteś biznesmenem, managerem, osobą publiczną?
Masz mnóstwo obowiązków i za mało czasu,
		 żeby osobiście zająć się wszystkim?
Korzystasz z pomocy współpracowników i bliskich Ci osób?
Często jest to dla Ciebie kłopotliwe?
Nie martw się, mamy dla Ciebie rozwiązanie!
Tylko
niektóre
OBOWIĄZKI
I ZADANIA
DLA TWOJEGO
ASYSTENTA:

›››

potrzebujesz gdzieś pojechać, jesteś zmęczony lub
zamierzasz napić się drinka

odstawienie samochodu
do warsztatu lub na myjnię

zorganizowanie fachowej
pomocy w celu usunięcia
awarii lub usterki w domu

pilnowanie i dbanie o dom
podczas nieobecności
domowników

• znajomość języków
obcych;
• umiejętności
organizacyjne;

• praktyczna znajomość samoobrony i udzielania pomocy przedmedycznej.

• umiejętność
prowadzenia różnych
pojazdów;

NASZYCH „ASYSTENTÓW” WYRÓŻNIA:
• wysoka kultura osobista;
• miła aparycja;
• punktualność
i dyspozycyjność;

• dyskrecja i lojalność;
• niekaralność
i uczciwość;
• komunikatywność;
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WYCHODZIMY NAPRZECIW TWOIM POTRZEBOM

OSOBISTY ASYSTENT

Oceń to sam!

Usługa „OSOBISTY ASYSTENT”

Przedstawiam Ci naszą nową usługę skierowaną do ludzi sukcesu takich jak Ty, a dokładniej do osób, które ze względu na zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcje dysponują znacznie ograniczonym czasem wolnym. Z myślą o poprawie komfortu życia opracowaliśmy nowy rodzaj usługi „Osobisty Asystent”, dzięki której
w prosty sposób zamierzamy usprawnić Twoje codzienne funkcjonowanie. Przekonaj się sam, że to najbardziej praktyczny i przydatny serwis z jakim spotkałeś
się w ostatnim czasie. Dobra cena w formie miesięcznego abonamentu, elastyczność usługi odpowiednio dostosowana do Twoich potrzeb, wysoka jakość i rzetelność, całodobowa dyspozycyjność, obszerny zakres obowiązków, który możesz nam
powierzyć. Dzięki nam będziesz mógł swobodnie korzystać z pomocy w każdym czasie
nie tylko w pracy, domu czy podróży, ale również w innych okolicznościach…

Polega na systematycznym i ciągłym wspieraniu Cię przy
wszelkich czynnościach – obowiązkach, które towarzyszą
Ci na co dzień w życiu i pracy a tak naprawdę które może
za Ciebie wykonać Twój osobisty asystent („prawa ręka”),
gdy nie wymagają one Twojego bezpośredniego udziału lub
z innych przyczyn są kłopotliwe do realizacji. Nie mniej jednak są one istotne i ważne dla normalnego i prawidłowego funkcjonowania. Jeżeli jesteś osobą dobrze sytuowaną,
niezależną finansowo to skorzystaj z tej usługi, gdyż dostarczy Ci ona wiele istotnych korzyści: więcej wolnego czasu
dla siebie i rodziny mniej stresu, dodatkową przyjazną parę rąk do pracy.

pomoc gospodarcza
i logistyczna

pomoc w zakupach

garnitur do pralni

potrzeby dzieci –
szkoła, kurs, sport

OFEROWANĄ USŁUGĘ WYRÓŻNIA:
• dobra cena w formie miesięcznego abonamentu;

• elastyczność usługi odpowiednio dostosowana do Twoich potrzeb;
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• wysoka jakość
i rzetelność;
• całodobowa dyspozycyjność;

• obszerny zakres obowiązków, który możesz nam powierzyć.

wsparcie organizacyjne
przy realizacji
zainteresowań

koordynator projektu
Mariusz (510 272 496) 
jesteś zainteresowany
masz pytania
proszę dzwoń

OSOBISTY ASYSTENT

Dysponujemy personelem, który posiada przydatne uprawnienia i umiejętności pomocne w życiu i biznesie. Są to piloci samolotów i śmigłowców,
sternicy oraz byli komandosi o szerokim profilu umiejętności. Oprócz tego zapewniamy kompleksową pomoc przy zakupie nowoczesnego, bezpiecznego, ultralekkiego helikoptera, jego serwisie i nauce pilotażu

dodatkowe
możliwości:

›››

Każdego dnia i o każdej porze będzie przy Tobie
z pomocną dłonią zaufany, sumienny, dyskretny i uczciwy

ASYSTENT / ASYSTENTKA
Dlaczego powinieneś wybrać właśnie Nas?:

Twoje korzyści:

• dysponujemy kandydatami na asystentów na terenie całego kraju;
• korzystając z naszej usługi unikasz dodatkowych kosztów, jakie wiążą się
z zatrudnianiem na etacie we własnej firmie (np. nadgodziny, urlopy, L4);
• oferujemy pełną dyspozycyjność naszych asystentów w stałych abonamentowych
cenach lub doraźną pomoc w nagłych sytuacjach według indywidualnej wyceny;
• zapewnimy miłą i fachową pomoc dedykowaną indywidualnie.

•
•
•
•
•

usługa w dobrej cenie!
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zdecydowana poprawa komfortu życia;
każdego dnia więcej wolnego czasu;
niezbędna pomoc i wsparcie o każdej porze;
odciążenie od obowiązków dnia codziennego;
nie musisz odrywać swoich pracowników
od ich codziennych czynności i angażować
w tematy bezpośrednio nie związane z ich
zakresem obowiązków i kompetencji.

