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W czym może pomóc CLEAN-EXPRESS PC 2020  
w biznesie usługowego sprzątania?  

 Co z tego będziesz mieć - od zaraz. Czy chcesz tego?                                                                                                                                                                                                                               

 
„Twoja sytuacja nie polepszy się, o ile sam nic nie zrobisz w tym kierunku” - Charles-Albert Poissant 

„Sukces najszybciej osiągają Ci, którzy idą po śladach ludzi sukcesu”  - dr inż. Leszek Gabalewicz  
 „Nigdy nie jest zbyt późno, by zacząć się bogacić” - Ray Kroc 

 

Nigdy nie osiągniesz sukcesu w biznesie, dopóki nie zrozumiesz, że sprzedaż 

usługi sprzątania jest najważniejsza. W  tym właśnie celu dla usługowej FS 
stworzony został program rozwoju CLEAN-EXPRESS PC. 
 

Czytasz ten temat pewnie dlatego, że NIE jesteś całkowicie zadowolony  
z tego, co osiągnąłeś dotychczas. Chcesz pójść „na swoje” w biznes usługowego 
sprzątania lub, jako właściciel lub lider usługowej FS uświadomiłeś sobie, że już 
czas poprawić dotychczasowe osiągnięcia zawodowe lub sprzedażowe. 
Jeżeli pragniesz poprawy z całego serca, to: 

 

Jednym kliknięciem w każdy z 123 tematów Spisu Treści programu CLEAN-

EXPRESS PC 2020 znajdziesz najbogatsze źródło:                                                                                                                                                                                             

✓ Wiedzy zawodowej o usługowym sprzątaniu, ✓ Umiejętności zawodowych,  

✓ Konkretne porady,  ✓ Gotowe praktyczne rozwiązania, 

✓ Sekrety i tajemnice sukcesu zawodowego, ✓ Skuteczne techniki sprzedaży  

     usługi sprzątania, ✓ Przykłady wycen usług i oferty z praktyki autora,  

✓ Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ze wzorem podpowiedzi. 
                                                                   ---------------                                                                                                                                                                                              
    A siła, przewaga konkurencyjna, unikalność i ekskluzywność programu tkwi w:    

✓ aktywnych spersonalizowanych IT narzędziach biznesowych, które wykonają                                                                                                                              
     95% pracy,  tak, tak - Twojej pracy:  

✓ automatycznych Kosztorysach usługi sprzątania, ✓ Ofertach cenowych,  

✓ merytorycznych Załącznikach do Oferty cenowej,  

✓ sekretnych Zaleceniach Operacyjnych,  ✓ Audycie opłacalności kontraktów,  
     oraz 

 ✓ Treningu Sprzedażowym i w ✓ Szkoleniu Zawodowym, które też  
     w programie znajdziesz. 
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CLEAN-EXPRESS PC 2020 to źródło inspiracji i pomysłów do natychmiastowego 
zastosowania. Dla wielu usługowych Firm Sprzątających CLEAN-EXPRESS PC 2020, 
dla pracowników tych firm był „punktem zwrotnym” w rozwoju. Bo mówi się, 
i słusznie, że „Każda ciekawa praca jest łatwa, a jej rezultaty gwarantowane”.  
 
Z wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, które ofertujemy w CLEAN-
EXPRESS PC łatwo zostać - od zaraz: właścicielem Firmy Sprzątającej (FS), 
dyrektorem, liderem, lub, co najmniej „prawą ręką” właściciela usługowej FS.  
Naprawdę!  
Bo właściwie, to co zawiera Spis Treści programu musisz przeczytać, najlepiej 
kilkakrotnie. Bez tej wiedzy w biznesie usługowego sprzątania obiektów nie 
zdziałasz wiele. 
A sekret aktywności, skuteczności i „pracowitości” programu polega na 
świadomym zaprogramowaniu przez autora finalnych wartościowych rezultatów 
praktycznego zastosowania: w konkursach ofert, odpowiedziach na zapytania 
ofertowe, udziału w przetargach i in..  
 
Jestem głęboko przekonany, że praca z programem przypadnie Nabywcy do 
gustu, zaoszczędzi sporo cennego czasu pracy, przyspieszy i ułatwi codzienną 
pracę oraz szybciej przybliży do wielu kolejnych sukcesów. Sumując: CLEAN-
EXPRESS PC odda nieocenione wprost usługi Firmie - Nabywcy, których oczekuje. 
 
Praktyczną skuteczność CLEAN-EXPRESS PC potwierdza już ponad 70 
podziękowań, opinii i referencji wystawionych programowi.  

 
I to wszystko, co powyżej otrzymasz - od zaraz. 

 
Nauka CLEAN-EXPRESS  PC jest znacznie łatwiejsza niż przypuszczasz. 

Taki radosny uśmiech mają Nabywcy programu:  
 

                     
 
 

 

Zobacz pokaz zdjęć na kanale YouTube: https://www.youtube.com/embed/i7mYXrlavV8 
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