
 

Szanowni Państwo 

 

Zaczęły się wakacje. Okres letni to dla wszystkich bardzo przyjemny czas – piękna pogoda, 

wyjazdy, urlopy, zimne lody na świeżym powietrzu i inne przyjemności.  

 

Proponuję Państwu właśnie teraz, kiedy trwa przerwa wakacyjna podjęcie współpracy. Nie jest to 

przypadek, ale najlepszy moment na wdrożenie działań w zakresie ochrony przed szkodnikami. 

Zagrożenia jakie ze sobą niesie ich obecność w kuchniach, stołówkach i magazynach są wszystkim 

doskonale znane. Nowe badania prowadzone przez Państwowy Zakład Higieny dowodzą 

jednoznacznie, że również alergie w dużej mierze są spowodowane obecnością karaczanów. Myszy 

i szczury to kolejni lokatorzy, których towarzystwo nie jest dla nas miłe, a ich potencjalna obecność 

nas przeraża. Jest sposób żeby zapomnieć o ryzyku skażenia żywności i pozbyć się strachu przed 

odwiedzinami Sanepidu.  

 

Sposobem tym jest podjęcie współpracy z firmą D.D.D. zajmującą się dezynfekcją, dezynsekcją i 

deratyzacją. Wystarczy jeden telefon, a udamy się do Państwa i przedstawimy swoją bardzo szeroką 

ofertę. Kierując się dobrem klienta i zapewne ograniczonymi w dobie kryzysu środkami 

finansowymi, opracujemy i wdrożymy u Państwa system ochrony przed szkodnikami niedrogi i 

skuteczny. Obowiązek wdrażania systemu HCCP spoczywa na wszystkich instytucjach mających w 

zakresie swego działania kontakt z żywnością. Jest to obligatoryjny obowiązek każdej placówki. 

Korzyści płynące z podjęcia współpracy są oczywiste – po pierwsze zdrowie i bezpieczeństwo 

dzieci żywiących się w placówce, po drugie przeniesienie odpowiedzialności w zakresie 

prowadzonej usługi na firmę D.D.D. co oznacza w praktyce, że ewentualne mandaty za  

niedopatrzenia wypisywane są na naszą firmę. Po trzecie uniknięcie ewentualnych strat w żywności 

jakie corocznie powodują szkodniki, a po czwarte uniknięcie roznoszenia niebezpiecznych chorób i 

alergenów wśród dzieci.  

 

Tak więc skutki zatrudnienia naszej firmy to w rezultacie oszczędność, a nie wydatek. A  

bezpieczeństwo to bonus bezcenny. 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. 

Jeśli poszukujecie Państwo profesjonalnej opieki D.D.D. przy zachowaniu najwyższych norm 

jakości oraz przystępnych cen – zachęcam do kontaktu i polecam podjęcie współpracy. Najlepszą 

reklamą jest wykonana usługa! 

 

Z poważaniem, Arkadiusz Wojak 

 


