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Így jelenik meg 2019-ben a TTT-magazin
A 2019-ben 23 éves Tiszta Tér Technológia épülettisztítási szakmagazin 5 alkalommal jelenik meg (február, április,
június, szeptember, november végén), pdf.-ben, a táblázat szerint. Színes, lapozható, okostelefonon is olvasható,
kinyomtatható. A mintapéldány megtekinthető a www.tisztatertechnologia.hu-n. A TTT-magazint online küldjük ki,
hírlevéllel, alkalmanként mintegy 3000 emailcímre, köztük takarító- és forgalmazócégeknek, valamint különböző, a
tematikában is szereplő létesítményeknek.
A LEGFRISSEBB TTT-magazint MINDENKI SZABADON OLVASHATJA, aki a felmegy az oldalra. (Aki
értesítést is szeretne kapni a megjelenésről, az regisztrálhat.(Lásd: a www.tisztatertechnologia.hu-n hírlevélre
feliratkozás, vagy e-megrendelőlap visszaküldésével.)
A TTT-magazin cikkei egyesével is felkerülnek weboldalunkra, a www.tisztatertechnologia.hu -ra, valamint ott két a
megjelenés közti időben is frissülhetnek a tartalmak (a kiadó gyakoriságot nem tud beígérni).
Aki szeretné olvasni a jelszóval védett tartalmakat, annak ajánljuk a TTT-magazin-előfizetést. Díja 1 évre 3000 Ft.

TTT-pdfmagazin
megjelenés:

évkezdő szám
II. 25.
tavaszi szám
IV. 23.
nyári szám
VI. 24.
őszi szám
IX. 23.
téli szám
XI. 25.

Ezen intézmények takarítási
kérdéseikkel foglalkozunk
elsősorban:
Üzletek, bevásárlóközpontok
autószalonok, bankok,
biztosítók, irodaházak.
Óvodák, iskolák, oktatási
intézmények, hivatalok,
önkormányzatok.
Színházak, mozik, múzeumok,
kultúrházak, könyvtárak,
uszodák, fürdők, wellness- és
sportlétesítmények.
Éttermek, konyhák, szállodák
élelmiszer-, csomagolóipar
könnyű-, nehéz-, építőipar,
tisztatéri üzemek.
Kórházak, egészségügyi
intézmények, idős/szociális
otthonok.

Tervezett főbb TECHNOLÓGIAI témák:

Cikk, hirdetés
LEADÁS:

Padló-, üveg-, homlokzat-, fém-, fa-,
keménypadló-, szőnyegtisztítás
olaj-, zsíreltávolítás, autó pipere tisztítás.
Fel-, és letörlés, környezetkímélő
megoldások, bútor-, irodagép tisztítás,
portalanítás, gépi padlótisztítás, -karbantartás.
Zsírtalanítás, vízkőtelenítés, fertőtlenítés
porszívózás, portörlés, sportpadló-ápolás
kárpit-, parketta-, szőnyeg-, márvány-, ablak-,
szanitertisztítás, rágógumi-eltávolítás.
Edény-, (konyhai) berendezés tisztítása,
márvány-, gránit-, fa-, szőnyeg-, kárpit-,
fémápolás, gép-, felülettisztítás, fertőtlenítés,
zsír-, vízkőmentesítés, tisztatéri tisztítás.
Felülettisztítás, -fertőtlenítés, műtőtisztítás,
padló-, berendezés-, szanitertisztítás.

folyamatos,
de legkésőbb
II. 21-ig.
folyamatos,
de legkésőbb
IV.18-ig
folyamatos,
de legkésőbb
VI.20-ig
folyamatos,
de legkésőbb
IX.19-ig
folyamatos,
de legkésőbb
XI.21-ig

Mutatkozzon be színesben! Jelenjen meg a SzakCégSor-ban! Vetesse észre magát! Írjon cikket!

Bízom benne, hogy a TTT-magazin hozzájárulhat ismertségéhez, keresettségéhez, üzleti sikerei eléréséhez!

Üdvözlettel:
Tamásné Szabó Zsuzsanna – főszerkesztő

