Пазар

Компанијата Securicom постои на македонскиот
пазар од 2000-та година. Нејзиниот основач е г.
Волфганг Е. Гампер, сопственик на компанијата
Securicom International. Денес Securicom е
препознатлив бренд во понудата и испораката на
пакет-услуги од областа на професионалното
одржување на хигиената, техничкото одржување,
обезбедувањето и дактилографските услуги.
Користењето на современата опрема и
апаратура кои целосно ги задоволуваат
македонските и европските стандарди, како и
користењето средства кои се еколошки погодни и
потекнуваат од земјите-членки на Европската унија
со што се гарантира зачувувањето на животната и
на работната средина, ја вбројува Securicom меѓу
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компаниите кои практикуваат современ начин на
деловно работење и функционирање.

Достигнувања

Да се биде успешен, препознатлив и водечки
бренд во својата област на делување на
домашниот пазар се достигнувања зад кои стои
успешно долгогодишно менаџирање.
Развивањето на стратешки модел, базиран на
посветен тим кој беспрекорно се справува со
секојдневните предизвици и при тоа гарантира
успешни деловни резултати, е клучното
достигнување на Securicom. Применувањето
строги стандарди и доследната контрола на
квалитетот, флексибилноста, динамичноста,
24-часовната достапност, професионалноста и
довербата, го карактеризираат начинот на работа

на Securicom во изминативе 11 години.
Се разбира, со цел да се биде наполно
усогласен со европскиот начин на извршување на
дејноста, вработените имаат можност да ги
усовршуваат своите способности преку редовните
обуки, кои за стручните лица се одвиваат во
матичната компанија во Австрија.
Определбата на Securicom да соработува со и
само со реномирани добавувачи за опрема, како и
производители на средства за професионално
чистење, кои, исто така, во своите деловни
процеси вклучуваат стандарди со висок квалитет, ја
прави компанијата неприкосновен лидер на
македонскиот пазар.
Нешто по што дополнително Securicom се
разликува од конкуренцијата, е што е застапник на
производите на светски реномираниот

производител Kärcher. Машините за
професионално чистење од Kärcher се погодни за
употреба во различни индустриски гранки, но и за
одржување на хигиената во деловни и станбени
објекти.

Историјат

Давањето услуги како основна дејност на фирмата
Securicom, како фирма-ќерка на австриската
компанија Securicom International, има долга
историја. Успешната приказна на компанијата
Securicom International потекнува од првата
виенска чуварска компанија. Почетната активност
на компанијата била давање услуги од областа на
обезбедувањето, но со текот на времето дејноста
се проширува на давање услуги за професионално
чистење, за техничко одржување на објекти, и со
дактилографски и секретарски услуги.

Производ

Една од клучните карактеристики на Securicom е
давањето услуги со висок квалитет, што се
потврдува и со поседувањето на сертификатот за
квалитет ISO 9001:2008, како и имплементацијата
на стандардите за заштита на животната средина
и безбедноста и здравјето при работа на
вработените. Основната дејност на компанијата
Securicom е давањето услуги од областа на
професионалното чистење на деловни и
индустриски објекти со што се грижи за
создавањето на пријатна и чиста работна средина.
Секое од средствата за професионално
одржување на хигиената е испитано во
Републичкиот завод за здравствена заштита.
Секторот за обезбедување гарантира
професионална заштита на доверените објекти, со
лиценцирани високо-обучени и искусни вработени
во текот на 24 часа. Техничката поддршка која
секторот ја нуди преку видео-системите за
набљудување, инсталираниот алармен систем,
радио-станиците, сопствениот возен парк,
физичката контрола на влезот и излезот на
странките, вработените и возилата, се дел од
услугите кои секојдневно им се испорачуваат на
корисниците.
Секторот за техничко одржување брои 80
вработени и обезбедува брзо, квалитетно и

стручно отстранување на сите технички дефекти.
Техничката интервенција на електричната, грејната,
водоводната инсталација, одржувањето на
зелените површини, молеро-фарбарските услуги,
како и грижата за проодноста на патеките во
зимски услови, но и стручниот надзор над
извршената услуга и вградените материјали, се дел
од услугите кои овој сектор ги практикува во
секојдневното работење.
Секторот за дактилографски услуги нуди брза,
стручна и креативна подготовка на текстовите и
табелите во согласност со македонскиот јазичен
стандард и со македонскиот правопис.
Професионалноста, навременоста и доверливоста
во подготовката на текстовите е секојдневна
практика на овој сектор.

Неодамнешен развој

Визијата на Securicom е да биде водечка компанија
во земјата и во регионот, препознатлива во
давањето на иновативни пакети на услуги за чист,
функционален и безбеден простор за деловно
работење и живеење.
Денес компанијата брои околу 1250
ангажирани вработени, воспоставена деловна
соработка со над 150 правни субјекти и опслужува
повеќе од 600 различни објекти на територијата
на цела Македонија. Дирекцијата се наоѓа во
Скопје, а останатите 29 канцеларии низ
Македонија. Токму ваквата дисперзираност
овозможува на лесен, брз и ефикасен начин да се
одговори на барањата и потребите на клиентите.
Следејќи ја својата развојна политика што е
насочена кон давањето услуги на пазарот во
регионот, Securicom отвори нова канцеларија во
Белград, Србија. Со отворањето на новата
канцеларија се овозможува непосредна понуда на
услугите кон идните корисници на српскиот пазар
од областа на професионалното одржување на
хигиената и на тековното одржување.

Промоција

Понудата и испораката на услуги со постојан
врвен квалитет се основите во комуникацијата со
корисниците.
Меѓународното искуство, долгорочните

партнерства со клиентите на Securicom, широката
палета на услуги, донациите во културата и
спортот, како и негувањето на корпоративните
вредности, влијаат врз градењето на позитивниот
имиџ на компанијата.
Securicom знае дека вработените во
компанијата се најдобрите маркетинг-агенти, а со
тоа и најдобрите промотори на услугите.
Корпоративниот слоган „Услугата е наш
предизвик“ останува примарна цел и движечка
сила на компанијата.
Со сигурност може да се потенцира дека
Securicom гради имиџ на компанија на која може
да се смета со сигурност и која обезбедува
задоволство од услугите кај корисниците.

Вредност на трговската марка

Securicom е бренд кој е широко препознатлив во
Македонија. Одговорноста кон клиентите,
одговорното однесување кон 1.250 ангажирани
вработени во Securicom групацијата, квалитетната
услуга и грижата за животната средина, се
вградени вредности на компанијата.
Предводени од зацртаната мисија која гласи
„Securicom е компанија со меѓународно искуство
и традиција, посветена и докажана во понудата на
високо-квалитетни услуги од областа на
професионалниот сервис за чистење, тековното
одржување, обезбедувањето и дактилографијата,
преку континуираната грижа за вработените и
користењето на современите технологии,
Securicom со сигурност создава дополнителни
вредности за партнерите.“
Квалитетот на услугата, одговорноста кон
клиентите, здобиената доверба низ годините,
остануваат највисоки приоритети на компанијата.

www.securicom.com.mk
Дали сте знаеле дека...

Securicom
Лого-типот на Securicom се две раце, односно
дланки во положба свртени една кон друга кои
заштитуваат.
Успешната приказна на компанијата Securicom
International потекнува од првата виенска
чуварска компанија.
На роденденската прослава на 01.12.2010, по
повод 10 години од постоењето на Securicom
во Македонија, беа доделени јубилејни плакети
и благодарници на клиентите со кои Securicom
соработува десет, осум, седум, шест и пет
години.
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