
P R O F E S S I O N A L PROBLEMU I REZULTATY!
ZOBACZ ROZWIĄZANIE

Daren Hove, kierownik obiektów, wiedział, że regularne praktyki
sprzątania i konserwacji nie nadążają za wymaganiami co do jakości
powietrza w salach i pokojach konferencyjnych, z których codziennie
korzystano wielokrotnie. Zwrócił się więc o pomoc do specjalistów
AeraMax® Professional.

Oznacza to, że warunki w salach konferencyjnych są często poniżej
oczekiwań, a zapachy z pożywienia i nieświeże powietrze tworzy
niepożądane i niezdrowe środowisko do pracy. Co więcej, problemy te
wpływają na postrzeganie firmy przez pracowników i Gości.

Jako dobrze znane, ogólnoświatowe przedsiębiorstwo Cummins
Generator Technologies w Peterborough w Anglii, jest częstym
gospodarzem konferencji dla pracowników, odbiorców i dostawców,
czasami nawet do 190 osób uczestników jednocześnie.

PROBLEM

Daren Howe musiał
poprawić jakość powietrza
wewnętrz pomieszczeń
w Cummins Generator
Technologies dla Gości
i pracowników.

środowisko do nauki i pracy.
Zobacz, jak Daren Howe zadbał o zdrowsze

Peterborough, UK
Cummins Generator Technologies
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facebook.com/AeraMaxPro
youtube.com/user/FellowesInc

Daren Howe
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Sprawdź jak AeraMax® Professional może Ci pomóc!
www.AeraMaxPro.com/PL

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

AeraMax® Pro III (SKU 9433401)

Rozwiązanie Howe'a jest nie bez znaczenia
dla pracowników Cummins Generator
Technologies oraz ich Gości.
„Dobre samopoczucie jest dla nas niezwykle
ważne” – powiedział Howe. „Jeśli zdrowie
ludzi jest najważniejsze, mamy mniej kosztów
generowanych przez chore osoby...
Nie muszę zatrudniać dodatkowych
pracowników, a pewnego dnia koszt
urządzeń zwróci się z nawiązką.”

„Chodzi o stworzenie odpowiedniego środowiska pracy” –  powiedział Howe.
„Jeśli tworzysz odpowiednie środowisko, pozwalasz swoim pracownikom
być innowacyjnymi i robią wszystko, co w ich mocy – a tym samym czynią firmę
bardziej skuteczną.”

Daren Howe zauważył natychmiastową różnicę, zarówno wewnątrz firmy od pracowników, jak i na zewnątrz firmy od klientów
komentujących poprawę jakości powietrza i środowiska do pracy w salach konferencyjnych. Zaprzestał także używania odświeżaczy
powietrza do maskowania zapachów w toaletach. Zapachów po prostu nie było po zainstalowaniu profesjonalnych oczyszczaczy
powietrza AeraMax® Professional. Co najważniejsze, zniknęły skargi na bóle głowy i suchość w gardle. To było kluczowe argumenty
przemawiające za decyzją o instalacji oczyszczaczy powietrza, ponieważ firma Cummins Generator Technologies przykłada
dużą wagę do zapewnienia optymalnego środowiska pracy.

REZULTATY

Firma Howe’a zainstalowała kombinację oczyszczaczy powietrza
AeraMax® Pro III i IV w pomieszczeniach spotkań oraz w toaletach.
Oczyszczacze powietrze AeraMax® Pro III oczyszczają powietrze 
w pomieszczeniach do 65 m2, co było idealnym rozwiązaniem
dla mniejszych i średnich sal konferencyjnych i toalet, podczas
gdy oczyszczacze powietrza AeraMax® Pro IV oczyszczają powietrze
w pomieszczeniach nawet do 130 m2 – co było z kolei idealnym
rozwiązaniem dla dużych sal konferencyjnych, które mogą
pomieścić do 190 osób.

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

Kierownik Obiektów
Cummins Generator
Technologies
Peterborough, UK

Daren Howe„Kiedy wchodzę do sal konferencyjnych, powietrze jest czyste i świeże. Odkąd
zainstalowaliśmy te urządzenia, nie mieliśmy żadnych skarg, a jedynie same pozytywne
opinie – nieprzyjemnych zapach zniknął, bóle głowy [pracowników] zniknęły.”


