
Szanowni Państwo 
 
Chciałbym zaproponować Państwu specjalną ofertę promocyjną kompleksowej opieki nad Państwa 
apteką w zakresie zabezpieczenia przed szkodnikami i uciążliwymi owadami latającymi. Często 
otwierane drzwi to najlepszy moment na wpadanie do pomieszczenia owadów. Montaż w 
odpowiednim miejscu specjalistycznej lampy owadobójczej jest rozwiązaniem skutecznym i 
niedrogim w eksploatacji, zużycie prądu jest niewielkie i sprowadza się zaledwie do 30W - 60W. W 
naszej ofercie posiadamy zarówno lampy lepowe jak i żarowe. Oferujemy sprzedaż, montaż, pełen 
serwis oraz profesjonalną pomoc w doborze sprzętu.  
 
Aby obniżyć koszty instalacyjne i umożliwić przetestowanie rozwiązania, proponuję Państwu 
dzierżawę lamp podczas szczególnego zagrożenia w okresie letnim. Koszt dzierżawy wynosi 
100,00 zł netto miesięcznie i obejmuje regularne sprawdzanie stanu świetlówek, ich wymianę 
w razie potrzeby oraz w lampach lepowych wymianę wkładów lepowych. Oferta specjalna 
powiązana jest z usługą monitoringu obiektu, po przeprowadzeniu audytu zerowego i 
wdrożeniu procedury monitoringu.  
 
Wszystkie te działania to profilaktyka, która da Państwu i Państwa klientom komfort i 
bezpieczeństwo. Jak wiele chorób przenoszą owady i gryzonie wszyscy wiemy, pomijając kwestie 
estetyczne mogą one być jednocześnie powodem alergii i dokonywać wielu zniszczeń. 
Kompleksowe zabezpieczenie minimalizuje zagrożenia i jest warunkiem wprowadzania systemów 
jakościowych. Prowadzenie dokumentacji daje w przypadkach kontroli pełną przejrzystość 
podejmowanych działań w przeszłości jak i w czasie teraźniejszym. 
 
Kompleksowa obsługa średniej wielkości apteki, łącznie z lampą przeciw owadom latającym to 
koszt około 200,00 zł netto miesięcznie i obejmuje poza ochroną przed owadami latającymi,  
monitoring skierowany na zwalczanie owadów biegających oraz gryzoni. Składa się na to kontrola i 
wymiana pułapek lepowych, uzupełnianie lub wymiana wabiących środków feromonowych oraz 
uzupełnianie i w razie potrzeby wymiana środków przeciw gryzoniom. W pierwszym okresie 
dochodzi jednorazowy koszt przygotowania „audytu zerowego” oraz zabezpieczenia obiektu 
zgodnie z normami jakościowymi. Jest to kwota wynikająca z przygotowania dokumentacji 
początkowej oraz zakupu i montażu niezbędnego zabezpieczenia. Zależy ona od potrzeb Klienta, 
zastosowanych środków oraz stopnia zagrożenia wynikającego z „audytu zerowego”. 
 
Podsumowując, za kwotę około 200,00 zł netto miesięcznie możecie Państwo zabezpieczyć swoją 
aptekę przed szkodnikami i zapomnieć o problemach jakie sprawiają. Poza opieką prowadzimy 
pełną dokumentację prowadzonych zabiegów, co jest warunkiem wdrażania systemów 
jakościowych ISO czy HCCP. Dla każdego Klienta przygotowujemy indywidualną ofertę, przy 
kompleksowych usługach udzielamy rabatów.  
 

Zapraszamy Państwa do współpracy. 
Z poważaniem, Arkadiusz Wojak 

 


