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Kunderne siger...
DONG Energy
”DONG Energy har en firmaaftale med De Mobile, som vores
medarbejdere sætter stor pris på. De fast tilknyttede frisører er
både højtuddannede og professionelle og hele det praktiske aspekt
ordnes meget nemt, idet tidsbestilling foretages på nettet. Vi er
stolte af, at kunne tilbyde vores ansatte at blive klippet i arbejdstiden, da det anses som et stort personalegode.”
Lonnie Benson
Sekretær Facility Management

De Gamles By – Kastaniehusene
”Kastanjehusene er et plejehjem med 96 beboere. Her har vi i en
årrække brugt De Mobile. Både beboere, pårørende og personale er
meget tilfredse med den service, beboerene får. Frisørerne kommer
altid til aftalt tid, er altid smilende og glade. Vigtigst af alt er, at
frisørerne forstår at udføre deres arbejde professionelt i forhold til
beboernes særlige behov. Som medarbejdere er vi rigtig glade for
ordningen med De Mobile; Den er fleksibel, og vi har stor tiltro til
de frisører, som klipper på institutionen. Vi kan på det varmeste
anbefale at man benytter De Mobile.”
Anja Nødlund Hansen
Teamleder
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Eksklusive frisørartikler
– 24 timer i døgnet
På frisorbutikken.dk kan du bestille professionelle frisørartikler og tilbehør 24 timer i døgnet – med levering direkte til din
hoveddør – og til en rigtig fornuftig pris. Fragten betaler vi hvis
du bestiller for kr. 400,- eller derover.
Kig ind på www.demobile.dk og find nogle af markedets mest
eksklusive produkter og tilbehør, varer som normalt kun forhandles af frisører. Hvem ved, måske finder du lige det du står
og mangler. Eller måske en gaveidé?

Fremtidens
frisørkoncept
De Mobile ApS
Hovedkontor
Frederiksborgvej 10 C, 1.
3450 Allerød

Tlf. 70 100 001
Fax 70 22 00 21
E-mail: info@demobile.dk
www.demobile.dk

... det er så nemt

Når det passer dig...
...hvor det passer dig!

www.demobile.dk

Private kunder
Flere og flere familier, ældre, børn, handicappede eller syge
foretrækker at blive klippet i egne og vante omgivelser. De Mobile
kommer til dig og ikke omvendt. Dag, aften og weekend. Det er
hermed muligt at undgå at skulle finde P-plads, vente i salonen
og bede børnene vente, mens I andre bliver klippet. I dit eget hjem
klipper frisøren både dig og din familie. Noget især børnene er
rigtig godt tilpas med. Denne arbejdsform er en naturlig del af
vores koncept. Frekvensen af besøg er op til dig.

Fremtidens frisørkoncept

Virksomheder

Institutioner

Vi er et team af professionelle og veluddannede frisører,
som servicerer store som små virksomheder, private,
offentlige institutioner og plejehjem.
Vi tilbyder frisørydelser tilpasset netop din hverdag.
Besøg os på www.demobile.dk
eller ring på tlf. 70 100 001 og se/hør hvor nemt det er.

Et stigende antal virksomheder har skruet op for personaleplejen og
tilbyder en lang række serviceydelser til medarbejderne. En af disse
serviceydelser er en frisørordning, hvor medarbejderne klippes på
arbejdspladsen. Virksomheden får én eller flere af vores højtuddannede og dygtige frisører fast tilknyttet. Efter ønske opstiller
De Mobile en flytbar mini salon på et egnet sted i virksomheden.
I spidsbelastede perioder (ferier, jul, firmaarrangementer mm.)
dækker De Mobile ind med passende ressourcer.

De Mobile har igennem de sidste otte år opbygget Danmarks
ubetinget største erfaring med frisørydelser på institutioner.
Vores højtuddannede frisører besidder alle både respekten for
og engagementet ved at arbejde med ældre, syge og handicappede mennesker.
Da vores frisører samtidig har ”fingeren på pulsen”, oplever kunderne en kvalitet, som ofte har været mangelvare på institutionerne.
Tillige er det en æressag for De Mobile at rydde op efter os.
De Mobile sørger desuden for vikarer ved sygdom og ferier, samt
eventuelle ekstra ressourcer i spidsbelastede perioder (jul, nytår,
lokale arrangementer etc.). En institutionsaftale med De Mobile er
helt uden omkostninger for institutionen.

Fornuftig forkælelse

Med vores onlinebooking
er det muligt at bestille
tid direkte i frisørens
kalender via
www.demobile.dk
... det er så nemt

Ledelsen har på denne måde muligheden for, at tilbyde sine ansatte et gode som de fleste medarbejdere sætter meget stor pris
på. Aftalen er fleksibel og kan tilpasses virksomhedens ønsker om,
hvor tit I ønsker besøg. Ydermere tilbyder vi alle erhvervskunder
adgang til vort online bookingsystem, så de enkelte medarbejdere
nemt selv kan booke tid – direkte i frisørens kalender.

Referencer

Specialuddannede
Alle De Mobiles frisører gennemgår specielle kurser vedr. servicering af ældre og syge mennesker. Især har vi haft fokus på demens.
Dermed sikrer vi den bedst mulige oplevelse for både personale og
kunden, når De Mobile klipper på institutionerne.

Telia, Connect Partner, DONG ENERGY, FC Nordsjælland,
Københavns Rådhus, Tectura, DANA A-kasse m.fl.

Online booking når det passer dig...hvor det passer dig www.demobile.dk
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