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EXCLUSIVE GROUP  

Csoport, ami azért jött létre, hogy terhet vegyen le az Ön válláról.
Soha nem felejtem el azt a napot, amikor megszületett az ötlet, 
hogy hozzuk létre ezt a brandet.  2009-et írtunk és rengeteg igény 
érkezett felénk, hogy ne csak a postázásban segítsünk, hanem 
adjunk ötleteket a megbízóinknak, hogy mit és hogyan végezzenek 
el, illetve, ha tehetjük, segítsünk is benne. Sokan gondolhatták, 
hogy könnyű dolgunk volt, hiszen a postázás miatt napi szinten 
tudtuk mérni az igényeket. Erre mi azt mondjuk, hogy igen, 
könnyű dolgunk volt, de csak azután, hogy rendszeresen 
bizonyítottuk rátermettségünket és vakon bízhattak bennünk  
partnereink, hiszen napról napra változatlan, jó minőségben 
végeztük munkánkat. 

Az Exclusive Group égisze alatt, a már jól futó Exclusive Post 
mellett létrehoztuk az Exclusive Cleaning Service, az Exclusive 
Mover, az Exclusive Gifts, az Exclusive Alpin, az Exclusive 
Design, az Exclusive Team Building és az Exclusive Real Estate 
szolgáltatásainkat és megjelentettük az azóta már hat számot 
megélt Exclusive Group Magazin kiadványunkat. 

Sikereket élünk meg nap mint nap, és ez kizárólag partnereinknek, 
illetve a mindig lelkes, kitartó munkatársainknak köszönhető. 
Alvállalkozóink és dolgozóink mindig arra törekednek, hogy a 
lehető legmagasabb színvonalon nyújtsák a rájuk bízott munkát, 
így vívva ki minden esetben megbízóink elismerését. 

Jelen kiadvány arra hivatott, hogy teljes képet nyújtson cégünkről, 
bemutassa együttműködő partnereinket, megbízóinkat, illetve 
azok véleményét. 

Engedjék meg, hogy egy picit dicsekedjünk, reméljük, nem 
veszik túlzásnak! A kezdeti időktől mérjük a szolgáltatásainkat 
igénybevevő cégek, magánszemélyek véleményét. Büszkék 
vagyunk, hogy a több részletre kitérő kérdőíveink, amelyeknél a 
maximálisan adható pontszám 5 volt, 4,9-es pontátlaggal érkeztek 
vissza. Azt hiszem, erre jogosan lehetünk büszkék. Ezúton 
köszönjük mindenkinek, aki ezeket a felméréseket kitöltötte és a 
jövőben is megtisztel véleményével. 

Hiszen mi azért jöttünk létre, hogy Önnek könnyebb 

legyen!

 

Bokros Gábor                                       

Tulajdonos/ Ügyvezető 
EXCLUSIVE GROUP

Exclusive Group bemutatkozó kiadványa. Megjelenik 1.000 példányban. Kiadja és terjeszti: Kisfat Kft. 1101 
Budapest, Hungária krt. 5-7. 11.2.11. Főszerkesztő: Bokros Gábor. Készült a Print And Deco nyomdában nyomdában. 
Nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk. A kiadvány lemondható az info@exclusivegroupmagazin.hu email 
címen. Minden jog fenntartva. 5
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KEZDD EL ÜTNI A 
KOMBINÁCIÓT! A VÉGÉN 
ÚGYIS KIJÖN A „NAGYÜTÉS”.
Anno néztük a „Walk this way”videoklipet a RUN DMC-től. A zene mellett a cipők is szuperek 
voltak. Az ikonikus három csík, a máig kultikus forma és a magával ragadó életérzés. Nem hittük 
volna, hogy egyszer mi is ilyen csukákban járunk majd. Most pedig az ADIDAS és az EXCLUSIVE 
GROUP aláírása is egy szerződésen szerepel.
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Bokros Gábor
Ügyvezető Igazgató

Minek köszönhető, hogy 
dinamikusan fejlődik a cég?

Egy szó: MUNKA! Legalábbis 
a mi cégünk esetében ez a 
mozgatórugó. Illetve a tisztelet 
és az alázat. Igyekszünk ezt a 
szemléletet átadni minden új 
kollégánknak, a fizikai munkát 
végző munkatársainktól kezdve 
a menedzsment összes tagjáig. 
Már a kezdetektől igyekeztünk 
olyan atmoszférát teremteni, 
ahol az emberi értékeket 
ötvözzük az üzleti profizmussal. 

Nem könnyen elérhető ez a 
cél, de ebben nem ismerünk 
kompromisszumot.

Milyen nehézségekbe ütközhet 
egy nulláról induló brand az 
első tíz év folyamán?

Az összes “gyermekbetegséget” 
elkapja, de a későbbiekben 
ezekből a helyzetekből lesznek 
a legjobb anekdoták a céges 
csapatépítőkön. A megfelelő 
munkaerő kiválasztása, 
megtartása is nagy kihívás, illetve 
a kollégák folyamatos motiválása. 
Az Exclusive Group esetében 
a szolgáltatások többsége 
fizikai munka. A megrendelők, 
a gazdasági és demográfia 
változások miatt, lassan kezdik 
egyre inkább megbecsülni 
ezeket a szolgáltatásokat, illetve 
a munkatársainkat. Az évek 
folyamán rengeteg olyan új 
megrendelést kaptunk, ami új 
kihívást jelentett. Lényegében 
minden nap nehézség, de 
egyben minden nap siker is.

Melyek a legnépszerűbb 
szolgáltatások?

2009-ben az Exclusive Post 

szolgáltatással indultunk, 
amely mellé az Exclusive 
Cleaning Service és az Exclusive 
Mover szolgáltatások is 
“felkapaszkodtak”. Ezek azok a 
szolgáltatások, amelyek a cégek 
életében elengedhetetlenek. 
Ennek köszönhetően a 
megbízóink köre csak bővül.

 
Kurinyec Péter
Vezető Projektmenedzser

Mitől különleges a HR munka?

A HR-munkának az a szépsége, 
hogy rendkívül sokszínű. 
Attól függően, hogy milyen 
méretű, vagy milyen szférában 



tevékenykedő vállalatnál 
dolgozik az ember, változhat a 
feladat és azok szereplői is. Akár 
a klasszikus toborzási feladatokat 
nézzük, vagy a különböző 
egyéni és szolgáltatás fejlesztési 
feladatokat, ezekhez mind más 
és más készségek szükségesek. 
Eddigi tapasztalataim alapján 
úgy látom, hogy a toborzás és a 
kiválasztás területe igényli igazán 
az érzelmi, és nem kizárólag a 
tudatos munkafolyamatokat. A 
hosszú évek során megjelentek 
a teljesen új igényekre reagáló 
HR-területek is, amelyek néhány 
éve még nem igazán léteztek. 
Ilyen például a munkáltatói 
márkaépítés, amellyel új kapuk 
nyíltak meg az én munkámon 
belül is. 

Milyen üzenetet közvetít a cég 
a munkavállalók felé?

A munkám egyik célja, hogy 
megmutassam, mitől más, 
mitől egyedi a vállalat, mire 
számíthat az, aki az Exclusive 
Group-ot választja. Ugyanis a 
munkavállaló is választ, nem 
csak a munkáltató. Ennek egyik 
része a jelöltek bevonzása, a 
másik pedig a munkavállalók 
megtartása különböző 
eszközökkel: megbecsülés, 
tisztelet, versenyképes bérezés és 
őszinte kommunikáció.

Hogyan lehet jól kiválasztani a 
munkavállalókat?

A hosszú évek alatt az 
állásinterjúztatással foglalkozva, 
fontos feladatommá vált az 
igazán jó ember - fontos, hogy 
JÓ EMBER - kiválasztása, azzal, 
hogy főként a személyiséget 
próbálom megítélni, nem 
kizárólag a szakmai tudást. Az, 
hogy a jelölt mennyire válhat 

sikeres tagjává a csapatunknak 
és a vállalati kultúránknak, több 
tényezőtől függ. Fontosak a 
szakmai készségek, de nagyon 
sok munkakörnél talán többet 
jelentenek azok a szociális 
készségek vagy személyes 
kompetenciák, mint a hozzáállás, 
a motiváció, kreatív gondolkodás 
vagy a proaktivitás. Hiszen ezek 
azok a tényezők, jellemzők, 
amelyek hosszú távon is előre 
visznek bennünket, segítenek a 
fejlődésben.

 
Nagy Erika
Marketing Menedzser 

Mi a cég üzenete a közönség 
felé?

Cégünk elsősorban a B2B 
piacon helyezkedik el, így 
két fajta kommunikációt 
folytat. Egyrészt a leendő 
munkavállalóinkat szólítjuk 
meg, ahol egy barátságosabb, 
közvetlenebb hangvételt 
sugároz, másrészt pedig a 
már meglévő, és a leendő 
partnereinket szólítjuk meg, 
amikor is sokkal komolyabb, 
de nyitott kommunikációt 
folytatunk. A toborzásaink 
során a megbecsülés a legfőbb 
üzenetünk, amit szeretnénk 

átadni. Az üzleti partnereinknek 
pedig azt az üzenetet próbáljuk 
átadni, hogy a problémájukkal 
mindig hozzánk forduljanak, 
mert  mi minden esetben tudunk 
megoldást találni számukra. 

Mely csatornákon érjük el 
leendő ügyfeleinket?

Elsődlegesen a social media 
felületein hirdetünk, illetve a 
különböző videó megosztó 
oldalakon. Azt gondolom, hogy 
a mai világban már majdnem 
mindenki elérhető ezeken a 
platformokon, és így tudunk a 
legjobban beleégni a leendő 
ügyfeleink tudatába. 
A másik jelentős csatornánk 
pedig a kapcsolati tőkénk. 
Számos irodaházban 
jelen vagyunk, és számos 
nagyvállalat is igénybe veszi 
a szolgáltatásunkat. Mi úgy 
hisszük, hogy ha az emberek, 
és főleg a partnerek bizalmába 
tudunk férkőzni, akkor lehetünk 
igazán sikeresek, hiszen egy 
„baráttal”könnyebb mindent 
megosztani. 

Melyek a jövőbeni terveink?

A jövőben szeretnénk az összes 
platformunkon több információt 
megosztani az Exclusive Group 
mindennapjairól. Szeretnénk, 
ha leendő partnereink nagyobb 
betekintést nyernének a 
működésünkről, mivel ez jobban 
hozzásegítheti őket, hogy 
nagyobb bizalommal keressenek 
fel minket. Szeretnénk így egy 
letisztultabb képet alkotni 
magunkról.
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Csóka Géza 
Exclusive Post

Mióta van a postai szolgáltatás 
az Exclusive Group palettáján?

Szinte hihetetlenül hangzik, de 
ez volt a legelső szolgáltatásunk. 
Így sikerült az egy-két meglévő 
ügyfelünkből álló kis közösséget 
úgy kibővíteni, hogy ma már 
szinte minden szakterületen 
ismerünk és partnerünknek 
tekinthetünk legalább egy-
egy céget, főleg a főváros 
területén. A posta, illetve a 
postázási szolgáltatás mindig is 
összekötötte az embereket, s mi 
a szoros, baráti kapcsolatokban 
hiszünk.

Mitől jó egy postázó 
szolgáltatás?

Ez a szolgáltatásunk az egyik 
legsokoldalúbb, véleményem 
szerint. Mondom ezt azért, 
mert amellett, hogy mindig 
aktív kommunikációt 
folytatunk az ügyfelekkel, 
mellette természetesen mindig 
újabbakkal is megismerkedünk. 
Az új kihívások, új megoldásokat 
kívánnak, s kollégáink 
ezeket most már igen nagy 

tapasztalattal oldják meg, 
mellyel a fejlődésünk folyamatos. 
Mindegy, hogy csomagot, 
vagy leveleket viszünk, lehet 
ajándék, vagy törékeny tárgy 
szállítása, mi ezeket minden 
esetben precízen és pontosan 
kézbesítjük, úgy, ahogyan ezt a 
partnereink elvárják. Számunkra 
nincs lehetetlen, s talán ezért 
is ez az egyik legkiemelkedőbb 
szolgáltatásunk mind közül. 

Van-e jövője a levelezésnek a 
XXI. században?

Természetesen, igen. Manapság 
újra divatba jött a képeslap 
küldése, s egyre jobban 
vonzódnak a fiatalok is a kézzel 
fogható emlékekhez, legyen az 
akár egy (igazi) fénykép vagy 
egy kézzel írott levél. Partnereink 
sem olvadtak bele teljesen az 
elektronikus drótposták világába, 
ők (s így mások is) szeretik, ha 
a küldemény címzettje valami 
személyeset vagy akár fontos 
dokumentumot a kezébe vehet. 
Persze manapság drónnal 
küldeni egy csomagot látványos 
és izgalmas, de a humán, az 
emberekkel való érintkezés igazi 
élményét ez a fajta módszer 
sohasem fogja igazán visszaadni.

Konczhidai-Schmidt 
Szimonetta
Exclusive Cleaning Service

Milyen egy jó takarító 
munkatárs?

Számomra a jó takarító 
munkatárs három alapvető 
tulajdonsággal rendelkezzen: 
megbízhatóság, igényesség, 
precizitás. Mindig nagy 
elismerést vált ki belőlem, ha 
olyan munkatárssal dolgozhatok 
együtt, aki személyiségéből 
fakadóan birtokolja ezeket az 
értékeket. Tapasztalatom alapján 
egy jó munkahelyi kapcsolat 
- ami oda-vissza korrekt és 
tiszteleten alapszik - mind a 
munkáltatónak, mind pedig a 
munkavállalónak az érdekét 
szolgálja. 

Mi kell a megfelelő 
tisztasághoz?

Jó minőségű tisztítószerek, 
megfelelő eszközök és gépek, 
átgondolt munkafolyamat. Ilyen 
egyszerűnek tűnhet a válasz, 
pedig nem is olyan könnyű ezt a 
hétköznapokban véghez vinni. 
Területtől, munkafolyamatoktól 
és a megrendelő igényeitől is 
függhetnek ezek. Igyekszünk 
azt is szem előtt tartani, hogy 
a munkatársak mivel szeretnek 
dolgozni, így a hatékonyságot is 
tudjuk növelni. 

Mennyi időt vesz igénybe egy 
alapos takarítás?

Tapasztalatok alapján, sajnos, 
a mai napig sok megrendelő 
egyszerű és könnyedén 
elvégezhető feladatként 
értékeli a takarítást. Ebből a 
szemléletből kiindulva mindig 
alábecsülik az erre fordítandó 
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időt. Nekünk az a feladatunk, 
hogy egy bejárás alkalmával 
elmagyarázzuk azt, hogy 
miért szükséges egy adott 
időmennyiség a takarításhoz. 
Általában az elvégzett munka 
minősége minket igazol, így a 
megrendelő köszönettel veszi 
a segítségünket.

Horváth Norbert
Exclusive Mover

Az Exclusive Mover mitől 
több, mint egy költöztető 
cég?
A szolgáltatásunk nem 
csak a költöztetést foglalja 
magában, hanem az irodai 
rakodást, tárgyaló és egyéb 
közösségi terek berendezését. 
Raktárokat rendezünk 
be, és segédkezünk 
az ehhez szükséges 
anyagok beszállításában 
is. Nem riadunk vissza, ha 
rendezvényekkel járó rakodási 
munkálatokkal keresnek 
meg minket. Rugalmas 
létszámunknak köszönhetően 
a legkisebbtől a legnagyobb 
munkákig mindent el tudunk 
végezni. Amennyiben igény 
van rá, hétvégén is állunk a 
megbízóink szolgálatára.

Hogy bírja a csapat a 
megterhelést?
Munkatársaink 
edzésnek fogják fel a 
munkafolyamatokat. 
Szeretnek együtt dolgozni, 
így talán feledteti a nagyfokú 
fi zikai terhelést a jó hangulat. 
Megrendelőink visszajelzései 
alapján nagyon elégedettek 
a csapattal, mert az 
elvégzett, kiváló minőségű 
munka mellett mindig akad 
energiájuk az intelligens 
kommunikációra és egy 
mosolyra. 

Ez a szolgáltatás is csak a 
cégeknek érhető el?
Nem, ez a szolgáltatásunk 
a magánszektor számára 
is elérhető. A cégek 
munkatársai, és egyéb 
magánszemélyek is 
szívesen fordulnak hozzánk. 
Azonban megbízóink 
zöme cég, így talán 
nyugodt szívvel állíthatom, 
hogy az irodabútorok 
mozgatásában van a 
legnagyobb tapasztalatunk. 
Ez a szolgáltatásunk az ország 
bármely szegletében elérhető, 
így mindenhonnan szívesen 
fogadjuk a megrendeléseket.
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Az EXCLUSIVE GROUP egyik 

legfontosabb mérföldköve, hogy 

lehetőséget nyújtson már meglévő 

vagy leendő partnereinek, hogy 

megmutathassák maguk több száz 

Cég, több ezer Tulajdonosának, 

Üzletemberének. A 2013.év 

végén induló magazinunkban 

már több olyan Vállalat hirdetett, 

akinek munkásságát már 

gyerekkorunkban fi gyelhettünk 

a reklámokban. Mindemellett 

érdekes cikkek, tanácsadások is 

megbújnak a hasábokon. Egy igazi 

közös pont mindnyájunknak!

Mesélje el nekünk Cége eddigi 

életútját, mondja el, mivel több 

vagy jobb Ön, mint konkurensei, 

vagy csak egy kávé mellett 

beszélgessünk olyan témákról, 

amelyeket szívesen olvasnának a 

további partnerek.

Jelenjen meg nálunk, készítsünk 

PR-interjúkat, dobjuk fel a lap 

hasábjait közérdekű tartalommal. 

Legyen nyitott felénk, ahogy mi 

is nyitottak vagyunk a világ felé, 

mert hisszük, hogy ebbe a kis 

kiadványba bele tudunk sűríteni 

mindena pozitív és érdekes dolgot.
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Az Exclusive Group-ot
azért hoztuk létre, hogy 
minden lehetséges eszközzel 
azon dolgozzunk, hogy 
segítséget nyújtsunk 
azoknak a vállalatoknak, 
magánszemélyeknek, akiknek 
mindennapi munkavégzésükben 
akadályként jelentkeznek 
nehezen megoldható feladatok. 
Ezek kiszervezésével nagyban 
meg tudják gyorsítani 
munkavégzésüket, illetve 
hatékonyabbá tudják tenni az 
ezekre a feladatokra korábban 
fordított időt. 

Cégünk filozófiája összefoglalja 
mindazokat az alapelveket, 
amelyeket vállalatunk 
mindenkoron szem előtt 
tart a szervezeti folyamatok 
kialakítása illetve a döntések 
meghozatala során. Kimagaslóan 
nagy figyelmet fordítunk arra, 
hogy a vállalati értékeket a 
szervezet megfelelően közvetítse 
nemcsak munkatársai, hanem 
megrendelői és partnerei felé 
is. Együttműködésünk alapja, 
hogy minden embert egyformán 
értékesnek tekintünk, mindenki 
véleményét, értékítéletét 
figyelembe vesszük, és igyekszünk 
beépíteni folyamatainkba. 

A „Cége Szolgálatában” szlogen 
vállalatunk egyik kulcsmondata, 

benne rejlik minden, amiről az 
Exclusive Group szellemisége 
szól, ami miatt munkatársaink, 
megrendelőink hosszútávon 
cégünket választják. A szlogent 
és a szervezeti filozófiát is 
áthatja az ember egyediségének 
megőrzése. A munkamorál 
alapját alkotó törekvés 
dolgozóinkkal, megrendelőinkkel 
és partnereinkkel való kapcsolatra 
is kiterjed. 
Közösségünk alapját az jelenti, 
hogy minden embert egyformán 
értékesnek tartunk, mindenki 
véleményét komolyan vesszük 
és a vezetői hatalmat a fejlődés 
szolgálatába állítjuk. Hiszünk 
abban, hogy a csoportkohézió 
erősödése által hatékonnyá válik a 
munkavégzés, javul a munkahelyi 
légkör és a munkamorál. A 
folyamatos véleménycsere által 
biztosítjuk, hogy a munkatársak 
maguk alakíthassák vállalatunkat, 
munkahelyi környezetünket. 

Vezetőink támogatják 
munkatársaink fejlődését, 
a bennük rejlő lehetőségek 
kibontakoztatását. Egyúttal saját 
fejlődésükön is dolgoznak, mellyel 
példát mutatnak munkatársaink 
számára. 

Szervezetünk minden 
munkatársára igaz, hogy törekszik 
bizalommal teli kapcsolatokat 

ápolni annak érdekében, hogy a 
vállalaton belüli együttműködés 
alapját, így az önálló, 
felelősségteljes feladatvégzés 
alapjait megteremtsék. A 
bizalomra épülő együttműködést 
erősíti, hogy cselekedeteink a 
megállapodásainkkal összhangban 
vannak. 

Közös felelősségünk, hogy 
minden munkatársunk számára 
a munkavégzéséhez szükséges 
információkat átadjuk annak 
érdekében, hogy a vállalat 
egészéért tudjanak cselekedni. 

Ez a szellemiség tükrözi, hogy 
mennyire nagy figyelmet fordítunk 
arra, hogy megrendelőinkkel 
közösséget alkossunk, így 
megteremtve a lehetőséget arra, 
hogy megrendelőink igényeit, 
és ezen keresztül életminőségét 
is javítani tudjuk. Ezt a 
törekvésünket csak úgy tudjuk 
megvalósítani, hogy azonosulunk 
megrendelőink valódi igényével. 
Hiszünk abban, hogy a 
megrendelőinkkel így olyan 
tökéletes egységet tudunk alkotni, 
amely egyedülálló a szolgáltató 
szférában. Célunk ezzel nemcsak 
az, hogy megkülönböztessük 
magunkat versenytársainktól, 
hanem, hogy példamutatásunkkal 
megreformáljuk a piacot is. 

CÉGE SZOLGÁLATÁBAN
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Továbbá célunk az is, hogy 
partnereinkkel minőségi 
kapcsolatot alakítsunk ki és 
tartsunk fenn hosszútávon, 
annak érdekében, hogy a lehető 
legjobb közös eredményeket 
érjük el. A szervezeten kívül 
és belül is törekszünk arra, 
hogy partnereinkkel folytatott 
párbeszédeink, a részükre 
átadott információk elősegítsék 
az együttműködést, a partneri 
viszony fenntartását. Nemcsak 
gazdasági szervezetekkel, 
hanem sportegyesületekkel és 
társadalmi intézményekkel is 
intenzív kapcsolatot ápolunk, 
így teret engedve annak, 
hogy az Exclusive Group 
közösségformáló hatása 
érvényesülni tudjon.

Számunkra nagyon fontos 
környezetünk megóvása. Az 
Exclusive Group büszke arra, 
hogy minden esetben törekszik 
olyan szállítási eszközökkel 
dolgozni, amik a lehető 
legnagyobb mértékben óvják 
környezetünket.

CÉGE SZOLGÁLATÁBAN

Életünk része a változás. 
Legyen szó a magánéletünkről 
vagy akár cégünk életéről. 
Kinőjük szeretett lakásunkat, 
házunkat, kedvenc kis 
irodánkat, vagy egyszerűen 
csak környezetváltozásra van 
szükségünk. Nem könnyű 
kiválasztani a leendő 
lakhelyünket, cégünk új 
otthonát. 

Mi tudjuk a megoldást, hogy 
Ön a lehető legmegfelelőbb 
helyen érezze otthon önmagát 
vagy vállalatát.

Az Exclusive Group hosszú 
évek folyamán nagy ismeretségre 
tett szert az irodaházak vagy 
éppen azok bérlői területén. 
Sok tulajdonost és munkatársat 
ismertünk meg. Tudjuk, hogy 
az állandó változások iránti 
igények kielégítéséhez szükség 
van cégünk tapasztalatára és 
ismeretségére. Az új, szebb és 
komfortosabb irodák felé egyre 
növekvő érdeklődés magával 
hozta, hogy egy új szolgáltatással 
bővítsük kínálatunkat. 

IRODÁK ÉS 
INGATLANOK 
KÖZVETÍTÉSE

Ez az EXCLUSIVE REAL ESTATE.

Forduljon hozzánk bizalommal, 
ha új bérleményt keres, vagy 
akár új lakóingatlant. 

Kapcsolatrendszerünknek 
köszönhetően megtaláljuk az 
Önnek legmegfelelőbb ingatlant 
vagy irodaházat.
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Cégünk irodaházaknak, cégeknek, vállalkozásoknak, 
ügyvédi irodáknak és üzleteknek nyújt kényelmi 
szolgáltatást, amely megkönnyíti a postai 
ügyintézést és költségeit is enyhíti.

Amennyiben az Önök cége irodák bérbeadásával 
foglalkozik, tevékenységünkkel bővítheti 
irodaházuk szolgáltatásainak körét, mellyel 
kényelmesebbé teheti a bérlők hétköznapjait, ezzel is 
kiharcolva elégedettségüket.

A postára járás a mai napig elengedhetetlen a 
cégek életében. Közkedvelt szolgáltatásunkkal sok 
időt és energiát spórolunk meg megbízóinknak, nem 
beszélve arról, hogy az olykor bosszantóan lassú 
postai ügykezelés során felmerülő időveszteségért 
nagy árat fizethetnek.

Postázási megoldásaink magában foglalják: 
- Vállaljuk az irodaházak és azok bérlőinek teljes       
   körű postai ügyintézését. 
- Amennyiben postai fiókbérlettel rendelkeznek,        
   vállaljuk az oda érkező postai küldemények   
   kiszállítását a cég telephelyére. 
- Igény esetén a küldemények borítékolásában is   
   segítséget nyújtunk. 
- A postázandó küldeményeket naponta szállítjuk el   
   és adjuk postára. 
- Kollégáink teljes körű postai tanácsadással állnak   
   szolgálatukra. 

- Amennyiben irodaszerre lenne szükségük,    
   alvállalkozóinkkal együttműködve, biztosítani   
   tudjuk ezt a cégek számára. 
- Árainkat kizárólag a postázandó küldemények   
  mennyiségéhez és bonyolultsági szintjéhez mérten,        
  rugalmasan alakítjuk ki, így a lehető legkedvezőbb    
  árat tudjuk biztosítani.

Irodaház üzemeltető partnereinknek egyedi 
ajánlatokkal készültünk. Egy újabb szolgáltatásként 
jelentkezhet irodaházuk életében, azonban 
pluszban felmerülő kiadásokkal, munkával, nem. 
Cégünk egyedi szerződéseket köt az ház bérlőivel, 
rugalmasan, az egyedi igényekhez alkalmazkodva. 
Cégekkel való megállapodás mennyiségétől 
függően, akár díjmentesen is elvégezzük az irodaház 
üzemeltetésének postázását. 

 
Kérem, olvassa el pársoros 
bemutatkozásunkat:

Ön is elvesztegetett időnek érzi, ha órákat kell a 
postázással eltöltenie, nem beszélve a végeláthatatlan 
sorokról, amelyeket a feladáskor tapasztal?

Elképzelte már, hogy mennyi időt, energiát spórolhat 
meg, ha mindezeket rábízza egy szakértő társaságra? 
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POSTÁZÓ MEGOLDÁSOK

Érezte már, hogy mennyire megkönnyíti munkáját, 
ha valaki megoldja Ön helyett?

Az EXCLUSIVE POST mindezt nagy szakértelemmel 
és tapasztalattal biztosítja az Ön cégének, a lehető 
legexkluzívabb formában.

Számunkra nagyon fontos környezetünk megóvása. 
Az EXCLUSIVE POST büszke arra, hogy minden 
esetben törekszik olyan szállítási eszközökkel 
dolgozni, amik a lehető legnagyobb mértékben óvják 
környezetünket.



A tisztaság és a rend elengedhetetlen a 
hétköznapokban. Legyen szó otthonunk vagy akár 
irodánk, szállásunk tisztaságáról. 

Már az első pillanat döntő lehet, ha vendéget, 
üzleti partnert invitálunk magunkhoz. A saját 
megjelenésünk mellett talán a legmeghatározóbb 
a környezetünk, irodánk pedánsága. Megbízható 
szakembereink, rugalmasan, profin és gyorsan 
varázsolják széppé, tisztává otthonát, irodáját, vagy 
akár hostelek esetében szállását. 

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, 
hiszen rendszeresen kapunk megkeresést 
magánszemélyektől, hogy privát környezetüket, 
otthonukat tartsuk tisztán. 

Munkatársaink igényes megjelenéssel, 
egyenruhában, saját cégünk 
takarítóeszközeivel végzik a munkát. 
Amennyiben igény van rá, a munkaruha jellegét 
össze tudjunk hangolni a megbízó igényeivel.

Árainkat minden esetben egyedien alakítjuk ki, 
hogy a lehető legjobb feltételeket tudjuk biztosítani 
megbízóinknak.

Az Exclusive Cleaning Service minden esetben 
törekszik arra, hogy olyan takarítószereket 
használjon, hogy a lehető legjobban kímélje 

munkatársait és a környezetet.
Takarítóeszközök esetében is szem előtt tartjuk a 
minőséget, hogy a cserélődés sűrűségét a minimálisra 
csökkentsük, így is óvva bolygónkat.

Partner mosodáink kiválasztásakor is 
fontos szempont volt, hogy környezetkímélő 
technológiát alkalmazzanak, legyen szó 
a mosásról, vasalásról, illetve a textíliák 
szállításáról. 

Cégünk nagy előszeretettel vállal takarítást 
hotelekben, hostelekben, illetve AirBnB 
szállásokon. Erre specializálódott munkatársaink 
a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban 
birkóznak meg a sokszor nem egyszerű feladattal.

TISZTÁN TARTJUK 
KÖRNYEZETÉT
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Az Exclusive Group fennállásának 10. évfordulója 

alkalmából elindította reklám ajándéktárgy készítő 

szolgáltatását. Az Exclusive Gifts megoldásokat 

kínál cégeknek, ha egyedi üzleti ajándékokat 

szeretnének készíttetni partnereiknek.

Szolgáltatásunk magában foglalja a textíliákat is, 

amelyekre céges logókat, akár reklámfelületet is 

tudnak elhelyezni munkatársaik munkaruháján.

Termékeinket választható eljárásokkal tudjuk 

emblémázni az Önök igénye szerint.

Legyen szó a legapróbb irodaszertől a ruházati 

termékeken át az elektronikai eszközökig, nálunk 
mindent megtalál.

15

EGYEDI
AJÁNDÉKOK
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A gazdasági helyzet konszolidálódása magával 
hozza az új vállalkozások születését. Új ötletek, új 
projektek látnak napvilágot. Az új cég pedig új és 
friss megjelenést igényel. Az EXCLUSIVE DESIGN 
alkotó csapata nagy elkötelezettséggel birkózik meg 
az Ön terveivel, lehetetlent nem ismerve. Mert egy 
jó ötlet aranyat érhet. Legyen szó logo-készítésről, 
arculattervezésről, weboldal-készítésről, vagy minden 
olyan kreatív, a megjelenést segítő dologról, ami egy 
induló vállalkozás életéből kihagyhatatlan.

Nagyon sok induló vállalkozás elköveti azt a 
hibát, hogy a kezdetekkor a külső megjelenésen 
próbál spórolni. Az idő múlásával azonban 
rádöbbennek, hogy milyen jó lett volna már az első 
pillanattól úgy megjelenni a piacon, hogy később 
ne megmosolyogva, vagy szégyenkezve kelljen 
visszatekinteni az indulásra.

Az EXCLUSIVE DESIGN magas minőségben, 
elérhető áron megalkotja vállalkozása arculatát, 
felépíti kész BRAND-jét. Rugalmas, kreatív csapattal 
várjuk megkeresését, hogy ötleteiből egy nagy 
vállalkozás alapkövét közösen tegyük le.

Szolgáltatásaink kiterjednek a tervezéstől egészen a 
kivitelezésig. Legyen szó akár grafikai munkákról, 
akár irodája teljes arculatának elkészítéséről.

EGY JÓ ÖTLET 
ARANYAT ÉRHET
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Cégünk az ipari alpintechnika legkülönfélébb 
szakterületeivel foglalkozik. Legyen akár 
szó irodaépületek, társasházak ablakainak és 
homlokzatának tisztántartásáról, ereszcsatorna-
tisztításról, tetőjavításról, veszélytelenítésről, 
festésről, reklámfeliratok kihelyezéséről, favágásról, 
ránk bizton számíthat.

Valljuk, hogy az elégedett ügyfél a legjobb 
reklám. Ezt tartjuk stratégiánk alapkövének, 
mellyel biztosítani tudjuk a folyamatos fejlődést és a 
hosszútávú együttműködést. A pozitív visszajelzések 
mellett nagy hasznát vesszük azoknak az építő 
jellegű javaslatoknak, melyek munkánk minőségének 
tökéletesítését szolgálják. 

Fontos számunkra a fenntartható fejlődés, és 
környezetünk védelme, ezért olyan anyagokkal 
dolgozunk, melyek kímélik környezetünket. 
Bízunk benne, hogy ezáltal hozzájárulhatunk 
egy fenntarthatóbb jövőhöz, mert a Földet nem 
apáinktól örököltük, hanem unokáinktól 
kaptuk kölcsön.

Szolgáltatásaink a következőek: 

Ablakfelületek tisztántartása, reklámfelületek, 
-plakátok kihelyezése, acélszerkezetek felszerelése, 
favágás, festés, veszélytelenítés, ereszcsatorna 
tisztítás, homlokzati munkák, valamint minden olyan 
magasban végzett, -vagy nehezen megközelíthető 
munka, mely speciális szakértelmet kíván.

ALPINTECHNIKAI MEGOLDÁSOK

E X C L U S I V E  
A L P I N



CSAPATÉPÍTÉS – RENDEZVÉNY - EGÉSZSÉG

Az Exclusive Team Building megoldásokat kínál cégeknek, 
hogy hozzájáruljanak vezetőik és munkatársaik jókedvéhez, 
egészségéhez. Minőségi pihenést, aktív-, és kulturális 
programokat, gasztronómiai kalandokat kínálunk. Számunkra 
nincs lehetetlen!

Állandó szolgáltatásaink:

- Céges rendezvények lebonyolítása 
- Konferenciák, szemináriumok megszervezése, technikai háttér  
   biztosítása 
- Csapatépítő programokra 24 órán belül árajánlatokat   
   nyújtunk az Önök igényeit fi gyelembe véve 
- Sportprogramokat, funkcionális edzéseket nyújtunk irodája   
   közelében 
- 15-20-30 perces Offi  ce training a Cég vezetői, munkatársai   
   részére 
- Személyre szabott edzések irodán kívül
- 15-20-30 perces irodai masszázs, frissítő masszázs, manager  
   masszázs, teljes masszázs
- Karitatív csapatépítő programok szervezése
- Családi sportnapok és rendezvények lebonyolítása 

Csapatépítő programjainkon, edzéseinken, garantált a jókedv, a 
fi zikai fejlődés, és a lelki harmónia. 
Cége fejlődését nagyban befolyásolja, ha vezetői és 

munkatársai kiegyensúlyozottak. Így sokkal kreatívabbak 
lesznek kollégái, sokkal több energiát fektethetnek az 
elvégzendő feladatokba. Engedje meg, hogy az Exclusive Team 

Building partner legyen ebben!

Megrendelőink, a csapatépítő programjaink közül nagy 
előszeretettel választják karitatív programjainkat. 
Együttműködő partnereinkkel iskolák és egészségügyi 
intézmények festését, utcai padok felújítását vállaljuk 

rendezvényeink keretében.

Néhány gondolatindító program ötlet, amellyel kapcsolatban 
kérje ajánlatunkat:

Játékok:                      
Tesztvezetés, népi játékok, quad, paintball

Foglalkoztató:

Bohóc, arcfestés, csillámtetoválás 
Bemutatók (kutya, artista, torna)
Tematikus foglalkoztató játékok (pl. húsvét, karácsony, olimpia 
stb.)

Egészség sarok:

Egészségi állapot felmérés-tanácsadás (vérnyomás, testzsír %, 
testsúly,vércukor szint, testmagasság, stb.) Egészséges ételek-
italok (készítés-fogyasztás) 
Frissítő pont (turmixok, italok, limonádék stb. )

Egyéb szolgáltatások:

Biztonsági szolgálat
Mentő, orvosi felügyelet
Host/Hostess szolgáltatás
Animátorok, játék mesterek
Hangosítás, színpad, fény technika 
Sztárvendég, fellépő 
Teljes körű lebonyolítás, ötlettől a megvalósításig
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MINDENT VISZÜNK, 
RAKODUNK

19

Ne fárassza magát vagy munkatársait az irodai 
rakodással, irodai bútorok elrendezésével! Ha cége 
új irodaházba szeretne költözni, de körülményes 
a sok irodai bútor, irodaszer, informatikai eszköz 
átszállítása, hívja az Exclusive Mover-t!

Az Exclusive Mover szolgáltatást kifejezetten cégek, 
irodaházak, üzletek számára hoztuk létre.

Az irodabútorok minden szegmensét jól ismerjük, 
így mozgatásukat minden esetben körültekintően 
végezzük.

Legyen szó pár órás munkáról, vagy akár 
többezer négyzetméteres irodai bérlemény teljes 
költöztetéséről, forduljanak hozzánk bizalommal!

Szolgáltatásunk elérhető Budapest teljes területén.
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Cégünket érte az a megtiszteltetés, hogy segíthetünk 
az RFC Csömör Futsal Clubnak abban, hogy minél 
több lelkes együttműködő partnert, lehetséges 
támogatót kapcsoljunk össze a csapattal, illetve 
egyfajta üzleti csoportot hozzunk létre az egyesület 
köré. 

Engedjék meg, hogy katalógusunk oldalain is 
bemutassuk az RFC Csömört: 

Az RFC Csömör Magyarország egyik legrégebbi 
futsal egyesülete, amely egy baráti társaságból 
nőtte ki magát mára országosan ismert és elismert 
klubbá. 2011 óta az egyesület legfőbb célja az 
eredményes utánpótlás-nevelés, amely nem 
csapatszinten, hanem sokkal inkább nemzetközi 
szintű futsaljátékosok képzésében értendő. Az 
eltelt öt év során az utánpótlásukban szereplő 
gyerekek száma a négyszeresére nőtt, így 
a tömegesítés időszakán túllépve az elitképzés 
beindítása is időszerűvé vált.
Ezért a 2017-es esztendőben létrehozzuk az RFC 
Futsal és Labdarúgó Akadémiát!

Az elmúlt években számos utánpótlás-, illetve 
felnőtt válogatott játékost neveltünk ki, akiket 
azonban anyagi lehetőségeink korlátozottsága 
miatt kénytelenek voltunk/vagyunk elengedni más 
egyesületekhez.

Ezen céljaink megvalósításához keresünk 
támogatókat, szponzorokat, befektetőket!
Alapvetően kétféle támogatás jöhet szóba, a direkt 
támogatás vagy szponzoráció, illetve a TAO-
programon keresztül nyújtott támogatás.

Miután a TAO támogatásból befolyó összegek teszik 
ki az egyesület költségvetésének nagyobb részét, 

mindenképpen gondolnunk kell arra az eshetőségre 
is, hogy néhány év múlva nem lesz lehetőség ilyen 
jellegű támogatásra. Ennél fogva folyamatosan 
keressük az együttműködés lehetőségét olyan 
vállalkozásokkal, akik azonosulnak a céljainkkal, 
és számukra is fontos a következő generációk 
segítése, nevelése, képzése.

 Ezekhez az elképzelésekhez az alábbi területeken 
tervezünk változtatni, ami nyilván komoly anyagi 
vállalásokkal is jár részünkről: 

- Az edzésmennyiség javításának érdekében egy   
   fedett edzőcsarnok építése
- A minőségibb munkavégzés érdekében újabb, jól   
   képzett szakemberek alkalmazása
- Nemzetközi megmérettetések biztosítása csapataink  
   számára
- Felszerelések, edzéseszközök beszerzése
- Szakembereink képzése akár neves külföldi    
   egyesületekkel történő együttműködés útján is
- Orvosi háttér javítása
- Stabil jövőkép és duális karrier biztosítása a fiatalok  
   számára, iskolákkal történő együttműködés útján

Mit tudunk felajánlani a támogatóinknak?

- Folyamatos reklámmegjelenés (molino,        
   mezreklám, honlap, rendezvényeken való standos   
   vagy egyéb megjelenés)
- A társadalmi felelősségvállalás folyamatos                                                        
   pozitív kommunikálása (helyi és országos     
   médiamegjelenések)
- Támogatási összeg mértékétől függően akár az   
   egyesület nevében való megjelenés
- Támogatóink közötti kapcsolatfelvétel, közös   
   munka elősegítése

SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSA
RFC CSÖMÖR FUTSAL CLUB
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Az Exclusive Group számára nagyon fontos cél, 
hogy minden lehetséges eszközzel hozzájáruljon 
ahhoz, hogy egy sokkal élhetőbb és boldogabb 
világot teremtsen a felnövő generációknak.

Ezen belül is elsőbbséget élveznek azok a 
gyermekek, akik önhibájukon kívül sokkal nehezebb 
körülmények között nőnek fel, mint kortársaik.

Ezeknél a lurkóknál minden egyes boldog 
pillanat százszorosan nagyobb élmény.  
Kifejezetten igaz ez a Karácsony közeledtével, amikor 
sokuknak, sajnos, nem jut a szeretetből.

Csoportunk, minden év végén, összefogva irodaház 
üzemeltetésekkel, meghirdeti a „Mackót minden 
gyermeknek” programot. Ennek keretében a 
házban dolgozók plüssmackókat vásárolhatnak 
meg. Ezeket a macikat és az ebből befolyt összeget is 
felajánlunk a rászoruló gyermekeknek.

Évről évre egyre több irodaház csatlakozik a 
programunkhoz, ezzel is hozzájárulva a gyermekek 
boldogságához.

MACKÓT MINDEN 
GYERMEKNEK PROGRAM
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VÉLEMÉNYEK AZ
EXCLUSIVE GROUPRÓL
„Nagyon rugalmasak és kedvesek. A szolgáltatás pontos, megbízható.” – Ibolya

„Megbízható, pontos, gyors, figyelmes, minden feladatot hibátlanul megold.” – Erika

„A szolgáltatás pontos, maximálisan megbízható. A futár mindig udvarias, segítőkész és 
az adott időben érkezik.”  – Olga

„Az Exclusive Group postázó szolgáltatás keretében dolgozók mindig pontosak, 
segítőkészek, előzékenyek, az esetleges felmerült kérdésekre naprakész, gyors 
válaszokat adnak.”  – Klaudia

„Munkatársuk mindig pontos, segítőkész. Mindig jelzi előre telefonon, ha nem a 
megszokott időben érkezik. 100%-an meg vagyunk elégedve a szolgáltatásukkal és csak 
ajánlani tudjuk másoknak is.” – Éva

„Precíz, pontos munkájukkal tökéletesen elégedettek vagyunk. Szolgáltatásaikkal 
nagyban segítik munkánkat.” – Edvárd

Ékes 
Ügyvédi 

Iroda
„Évek óta megbízható a szolgáltatás, pontosak és figyelmesek a munkatársaik. 
Bárminemű problémánk adódott, mindig kisegítettek szaktudásukkal. Nem bántuk 
meg, hogy velük szerződtünk.” – Anna

„ Gyorsak, pontosak és megbízhatóak. Nagyon megkönnyítik a munkánkat a 
szolgáltatásaikkal.” – Renáta

„Több szolgáltatást is rendszeresen igénybe szoktun venni az Exclusive Grouptól. Mindig 
gyorsan és megbízhatóan végzik a munkát. Hosszú évek óta kiegyensúlyozottan tudunk 
együttműködni.”  – Szilvia

IMMOWEB

„Évek óta hibátlanul végzik az általunk igényelt szolgáltatásokat. Csak ajánlani tudjuk 
az Exclusive Group-ot.” – Péter

„Naponta vagyunk kapcsolatban a Csapattal, hiszen postázó szolgáltatásukat vesszük 
igénybe. Mindig pontosak és pillanatok alatt megválaszolják a postázással kapcsolatos 
kérdéseinket.”  – Adrienn

Rica Kft.

„Postázó szolgáltatással kezdtünk, de később szinte az összes szolgáltatást igénybe 
vettük. Nem bántuk meg.”  – Gábor

“Megbízható, saját igényeinkhez igazodó, kiváló együttműködés jellemzi a munkához 
való hozzáállásotokat! Örülünk, hogy ajánlás útján, eljutottunk hozzátok! :) Hálás 
szívvel köszönjük a lelkiismeretesen végzett munkátokat!” - Erzsébet

“Pontos, megbízható, precíz munkavégzés. Pozitív segítőkész hozzáállás a felmerülő 
igényekhez.” - Balázs

“A közös munka során nyugodtan hátradőlhetünk, irodai takarítás fronton nem 
ismernek lehetetlent. Megbízható, kommunikatív, rugalmas csapat, bátran ajánljuk 
őket!” - Bernadett
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Köszönjük partnereink 
bizalmát

CÉGE SZOLGÁLATÁBAN
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