Voor een gezond en
positief werkklimaat

Laat uw bedrijf verfrissen door Rofresco!
Wij bieden u producten en diensten die meewerken aan een gezond en positief werkklimaat:
➢ Bloemenabonnement
Wekelijks een verrassend boeket of bloemstuk op de balie met afwisseling in kleur
en stijl.
➢ Bloemen bestelsysteem
Bloembestellingen kunt u eenvoudig elektronisch doorgeven en de status van uw
bestelling volgen via internet. Bestellingen kunt u ver vooraf invoeren. Er zal dus
geen verjaardag of jubileum meer vergeten worden.
➢ Interieurbeplanting
Via een gratis CO2 en luchtvochtigheid meting brengen wij uw situatie in kaart en
vertalen dit naar gezonde oplossingen. Wij kunnen voor u ontwerpen, leveren,
inrichten en natuurlijk onderhouden.
➢ Fruit op het werk
Een gezond tussendoortje in de vorm van een stuk fruit is lekker, gezond en heeft vele
voordelen, waar u als bedrijf van kunt profiteren!
➢ Automaten schoonmaken
Maximale hygiëne bij de consumptieautomaten, zoals koffie- en warenautomaten is erg
belangrijk voor een goede gezondheid. Wij kunnen uw consumptieautomaten periodiek
vakkundig schoonmaken alsook uw ingrediëntenbeheer verzorgen.
➢ Catering middels automaat (ook een 100% gezonde automaat mogelijk)
Wij kunnen uw warenautomaten vullen met onder andere kwalitatief dagverse
producten als verse broodjes, zuivel, fruit en salades, alsook op te warmen snacks.
Ook met een beperkt budget kunnen wij mogelijk met slimme oplossingen een
verassend eindresultaat neerzetten! Voordelen van onze diensten en producten zijn:
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Maatschappelijk verantwoord
Reductie ziekteverzuim
Toename productiviteit
Gemak, totaalvoorziening
Flexibiliteit
Scherp geprijsd
Inspirerende werkplekken
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Gezonde en positieve werknemers
Representatieve uitstraling
Volgens HACCP-kwaliteitsnormering
Kwalitatieve verse producten
Waardering naar bezoeker en personeel
Uw bloem- en plantbestellingen
geautomatiseerd

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neemt u dan contact op met Rofresco. Onze
adviseurs komen graag vrijblijvend bij u langs om onze producten en diensten toe te lichten!

info@rofresco.nl
Tel. 0577 840 451

www.rofresco.nl

