Direct Leased Services

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Σε μια νεα εποχή που οι διαδικασίες των επιχειρήσεων εκσυγχρονίζονται
και απαιτούν μεθόδους βέλτιστης υλοποίησης, η DLS προσφέρει
εναλλακτικά ολοκληρωμένα συστήματα παροχής μισθωμένων υπηρεσιών
DLS direct leased services η οποία αποτελει καινοτομία στην Ελλαδα.
Η υιοθέτηση αυτων των πρακτικών η οποία είναι σε πλήρη εφαρμογή στην
Ευρώπη αλλα και παγκοσμίως ,αφενός βελτιώνει αισθητά την καθημερινή
λειτουργία των επιχειρήσεων και ωθεί το ανθρώπινο δυναμικο στην
συνειδητά αυξημένη παραγωγικότητα και την οικονομική τους αναβάθμιση
αφετέρου δημιουργεί στερεές βασεις για αναπτυξιακές προοπτικες,καθως
οι επιχειρήσεις είναι απαλλαγμένες από την καθημερνή ενασχόληση με το
εργασιακο αντικείμενο καθαυτο,και αναπτύσσεται στις υπηρεσίες που
προσφέρει.
Η DLS παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στην Ελλαδα διαθέτει ένα
μεγάλο εύρος δομων και υπηρεσιών.

Στην DLS θεμελιώνουμε ειλικρινείς σχέσεις με τους πελάτες μας που
προάγουν την εμπιστοσύνη και στοχεύουν στην αναπτυξη.Ειδικα μεσα από
την καινοτόμα εναλλακτική μισθωμένων υπηρεσιών μας και την εξειδικευμένη
συμβουλευτική μας καθοδήγηση επιτυγχάνουμε τη βελτίωση ολων των
λειτουργικών διαδικασιων,την επίτευξη των δετικών απόδοσης αλλα και τη
συνολικη μείωση του κόστους των επιχειρήσεων.
Η ποιοτική κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών των επιχειρήσεων είναι ο
στοχος μας, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής
υπηρεσιών ανα κλαδο.Η DLS εχοντας στο ενεργητικο της ελευθέρους
επαγγελματίες με πολύχρονη πειρα,για το αντικείμενο εργασίας τους, εγγυάται
την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων,αναλαμβανοντας το ρολο του
φορεα παροχής μισθωμένων υπηρεσιών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ
ΠΕΛΑΤΗ
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ -ΠΡΟΛΗΨΗ
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
• ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
• ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
• ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
§ Αποτελούμε συνεργάτες του
μ ε γ α λύ τ ε ρ ο υ πολυ ε θ ν ι κο ύ
ομίλου ολοκληρωμένων
υπηρεσιών ασφάλειας στον
κοσμο G4S.
§ Oι συνεργασίες μας αφορούν
σε παροχής υπηρεσιών
α σ φά λ ε ια ς σ ε μ ε γ ά λ ε ς κα ι
επώνυμες επιχειρήσεις.

§ Τα κ ε ν τ ρ ι κ ά μ α ς γ ρ α φ ε ί α
εδρεύουν στο Μαρούσι και
κλείνοντας σχεδόν ένα χρόνο
λειτουργίας στο χωρο
αποτελούμε πλέον πυλώνα
ασφάλειας για τους πελάτες
μας.

ειμαστε το μελλον
ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106180773
ΦΑΞ: 2106180774
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.dlservices.gr
MAIL: dls.leased@gmail.com
Ελευθέρων Πολιορκημένων 4,
Μαρούσι, 15125

