


A takarítás még a harcedzett háziasszonyoknak is kimerítő  
és időrabló elfoglaltság lehet, nemhogy a szingli uraknak, az elfoglalt 
menedzserekről nem is beszélve. 

A  jó „bejárónő”pedig ritka kincs, hiszen ez egy igazi bizalmi állás.  
Erre a problémára kínálunk megoldást a Rendinél megbízható 
kollégákkal, megfizethető áron.



Misszió
Missziónk, hogy vásárlóinknak több szabadidőt biztosítsunk, amelyet 
a takarítás helyett az igazán fontos dolgokkal tudnak tölteni, mint 
például a családjuk és barátaik.

Vízió
A Rendi célja, hogy Közép-kelet Európa legnagyobb on-demand 
háztartások takarítására szakosodott szolgáltatója legyen. 

Hogyan működik?
A felhasználók az internetes oldalunkon keresztül pár kattintással 
tudnak bárhová és bármikor takakírást rendelni, egyéni igényeiknek 
megfelelően.



Milyen feladatokat végez a takarító?

A szolgáltatásunk alapesetben egy általános takarítást foglal magában 
(mint pl. portörlés, porszívózás, felmosás, tükrök és csempék 
tisztítása, ágyazás és a szemetes kiürítése) ezen felül rendelhetőek 
úgynevezett extra szolgáltatások is. (Ilyenek pl. az ablaktisztítás, 
ajtók tisztítása, sütő illetve hűtőszekrény belső tisztítása, mosogatás, 
mosás és teregetés, illetve a vasalás.) 

Valamint az oldalon található egy „Nagytakarítás” opció is, ezt 
akkor szokták rendelni, ha például felújítás utáni lakástakarítást 
szeretnének kérni, vagy egyszerűen csak túl nagy káosz uralkodik  
a háztartásban... 

Alapesetben a háztartás biztosít minden eszközt és tisztítószert  
a takarításhoz, de amennyiben nincsen tisztítószer a háztartásban, 
a Rendi megveszi ezeket és kiszállítja az otthonokba. Most már 
bio tisztítószer start csomaggal is rendelkezik a cég, amely nagy 
sikernek örvend az öko illetve természetes alapanyagokat kedvelő 
háztartásokban.



Ki rendel manapság takarító szolgáltatást? 
Ki a célcsoport?
Kezdetben amikor meghatároztuk a célcsoportunkat, arra gondoltunk, 
hogy a mi szolgáltatásunkat főleg az egyedülálló férfiak fogják 
igénybe venni, ezzel szemben a valóságban az eddigi megrendelőink 
többsége 25-45 év közötti családos hölgy, vagy kisgyerekkel otthon 
lévő anyuka, akinek segítségre van szüksége a házimunkában. 

Emellett az idősebb társadalomhoz is szeretnénk eljutni, hogy ezáltal 
nekik is megkönnyítsük a mindennapjaikat, illetve a régióban élő 
külföldiek rendeléseire is számítunk, hiszen számukra talán nem 
olyan idegen ez a sharing-economy típusú vállalkozás.



Hogyan biztosítjuk a megrendelőket, hogy 
megbízhatnak a takarítókban akiket beengednek 
az otthonukba?
A bizalom az egy kulcsfontosságú pontja az ilyen jellegű 
szolgáltatásoknak, hiszen senkinek sem mindegy, hogy kit enged be 
az otthonába. Éppen ezért a Rendinél egy szigorú felvételi procedúra 
során választjuk ki jelentkezőink közül a jövőbeli kollégákat, akiktől 
a lekövethető referenciákon túl erkölcsi bizonyítványt, egészségügyi 
papírokat és további információkat kérünk be. 

Az esetlegesen felmerülő káresetekért a takarító szerződésben 
rögzített módon teljes felelősséggel tartozik a háztartások felé. 
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Kapcsolat:
Iroda: 1053 Budapest, Magyar utca 5. 
Tel: +36 30 196-3616 
Fax: +361 269 2722 
E-mail: info@rendi.hu 

H-P: 8:30-17:00 
SZ-V: 10:00-16:00
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