Taita ja niittaa
kiinni. Liimaa
postimerkki
tähän.

TARJOUS
Liian usein asiat tehdään nopeasti ja sitten unohdetaan. Järkevän ja
joustavan toiminnan edellytys on säännöllisyys ja toistuvuus. Näin toimimalla
kustannuksetkin pysyvät kurissa.
WeWorryn säännöllinen ja edullinen monialainen hoito-/ ylläpitosopimus
sopii kaikille (alk. 18 €/kk). Kysy heti lisätietoja 0600 39 6611.

Seuraavassa esimerkkejä tehtävistämme. Mistä haluat tietää lisää?
Toiminnan koordinointi

Lisää aikaa

Automatisointi

Järkeistäminen, ideointi

Kiinteistönhoito

Mökkitalkkari

Sähkötyöt

Rakennustyöt

Pihasuunnittelu

Pihatyöt

Tietokoneen hankinta

Tietokoneen käyttökoulutus

Tietokoneen varmuuskopiointi

Tietokoneongelmat

Toimistotyöt

Budjetointi

Hälytys- ja valvontajärjestelmät

Asiointia ulkomaille

Juhlajärjestelyt

Matkustus

Hankinta-/ ostovalmistelut

Apua talousongelmiin

Siivousapu

Kuljetusjärjestelyjä

Rakennustyöt

Auton huolto

Maalausta

Maalinpoistoa

Teippausta

Veneen huolto/ kunnostus

Perehdyttämisohjeet

Perehdyttämispalvelu

Keittiö tms. uudistus

Sihteeripalveluja

Projektipäällikkö

Työtä / yhteistoimintaa

Meiltä hankittuun tehtävään voidaan liittää myös vakuutus, jolla katetaan mahdolliset
ongelmat tulevien vuosien aikana. Teemme kanssasi hoito-/ ylläpitosopimuksen, jossa
määritellään säännöllisesti suoritettavat toimenpiteet ja raportointi. Vakuutus korvaa
yllättäviä tilanteita säästäen sinut huolehtimiselta.
Kyllä, kiitos! Minua kiinnostaa hoitosopimus. Saanko lisää tietoa siitä.
Vakuutus kiinnostaisi myös.

WeWorry osk
Turo Wilén
Kappalemaantie 8
28800 PORI
weworry@weworry.fi
0600 39 6611
www.weworry.fi

KAIPAATKO KÄYTÄNNÖN APUA TAI HALUATKO LISÄÄ TUNTEJA?
Olemme työosuuskunta WeWorry, joka on perustettu Satakunnassa syksyllä 2007.
Erityistä osaamista meillä on koordinointi- ja projektointitehtävissä, mistä johtuen
toimimme usealla alalla ja pystymme tarjoamaan palvelujamme ja apuamme monenlaisiin
tehtäviin. Kartoitamme myös koko ajan uusia tapoja auttaa.

Mitä palvelua tai käytännön apua kaipaat asuinseudullesi/
työympäristöösi?

Nimi:
Osoite:
Kaupunki:
Puhelin:
Sähköposti:
Yritys:
Osoite:
Kaupunki:

Kuinka usein palvelua käyttäisit?

Puhelin:
Sähköposti:

Mikä olisi mielestäsi sopiva korvaus
edelliselle?

Kenen luo ohjaat WeWorryn seuraavaksi:

Toimintamme perusarvona on luottamuksellisuus. Yksityisyytesi on meille kunnia-asia.
Asiakastehtävät suoritamme luottamuksella ja sovituin ehdot.

Haluaisitko ...
uusia ratkaisuja, valmiimpia ohjeita?
rentoutua, pelata (snooker, tms.) ?
levollista kotiaikaa?
toimivia tietokoneita?
oppia uutta tai kehittää taitoja?
töistä nopeammin kotiin?
toimintaa tai askartelua ryhmässä?
tietää mitä lapsesi tekee netissä?

ERITTÄIN PALJON KIITOKSIA ARVOKKAISTA MIELIPITEISTÄSI !!

rauhallista vapaa-aikaa vesillä?
lisää omaa aikaa?
jotain muuta?

WeWorry jotta joku muukin huolehtisi !

