


Нека Ви 
представим 
Right!

• Компания за професионално абонаментно и 
основно почистване, дезинфекция, озеленяване, 
снегопочистване, производство и доставка на 
санитарни консумативи.

• Професионалист с опит - на пазара от 2008 г. с 
непрекъснат ръст на пазарен дял, брой 
служители, техническо оборудване и оборот.

• Доверен партньор във фасилити мениджмънта с 
персонално отношение, гъвкавост и качество. 
Изборът на водещите вериги хипермаркети, както 
и на редица основни държавни институции.

Компанията е сертифицирана по стандартите:

• ISO 9001:2015 за управление на качеството

• ISO 14001:2015 за безопасност на околната среда

• ISO 45001:2018 за здраве и безопасност при работа



Част от 
нашите услуги

Почистване

• Ежедневна поддръжка на офиси, административни 
сгради, търговски и промишлени обекти

• Основно почистване, машинно метене и измиване на 
външни площи, височинно почистване с йоник система и 
алпийски способ на офиси, административни сгради, 
търговски и промишлени обекти

За повече информация и цени – натиснете тук

Озеленяване

• Проектиране и изграждане на зелени площи

• Поддръжка на зелени площи

• Доставка на интериорна и екстериорна растителност

За повече информация и цени – натиснете тук

Производство и доставка на консумативи

• Хартиени санитарни консумативи

• Почистващи и  дезинфекциращи препарати и пособия

За повече информация и цени – натиснете тук

https://rightcleaning-bg.com/
https://rightcleaning-bg.com/ozeleniavane/
http://konsumativite.com/


Част от 
нашите услуги

Снегопочистване

• Абонаментно и еднократно снегопочистване на 
административни сгради, търговски и промишлени обекти

• Машинно и ръчно снегопочистване

• Третиране със специализирани препарати за обезледяване

• Извозване на снежни маси

За повече информация и цени – натиснете тук

Професионална дезинфекция

• Дезинфекция с широкоспектърен дезинфектант

• Дезинфекция на офиси, апартаменти, хотели, 
обществени сгради, складове и промишлени помещения

За повече информация и цени – натиснете тук

Продажба и наем на машини и аксесоари

• Продажба, наем и сервиз на професионални почистващи 
машини и техника 

• Aксесоари за професионални почистващи машини

За повече информация и цени – натиснете тук

https://rightcleaning-bg.com/uslugi/snegopochistvane/
https://rightcleaning-bg.com/%d0%b4%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/
https://rightcleaning-bg.com/prodajba-profesionalni-mashini-za-pochistvane/


МБАЛ НКБ

Те вече ни избраха

http://www.hearthospital.bg/


Екипът на 
Right

• Зад успешното развитие на компанията стои екипът ни. Той се състои от 
над 1200 мотивирани професионалисти, които изпълняват изискванията 
на клиентите и гарантират първокачествени услуги. Всички служители 
получават продължително първоначално обучение и системни 
опреснителни курсове.

• За да сме в състояние да покрием нуждите и изискванията на нашите 
клиенти, развихме организационна структура, която да покрива всички 
етапи от дейностите ни и всички точки в страната. Имаме екип от 
супервайзори и регионални координатори във всички областни градове. 
Те следят за качеството на услугите, което от своя страна увеличава 
мрежата ни от клиенти и доверието в нас. Най-важното за нас е 
отношението към Вас.

• Имаме грижа за Вашите нужди и никога не спираме да подобряваме 
услугите си, следвайки най-добрите световни практики в комбинация с 
Вашата обратна връзка, правейки всичко по силите си да затворим цикъла 
за Вас, осигурявайки първокачествено и пълно обслужване.



Нашето 
предложение

Неминуемо за това помагат и постоянните ни инвестиции в изграждане и разширяване на 
материална база, обучение на персонала, закупуването на иновативни машини и автомобили 
за по-добра логистика. Също така и участието ни на всички Европейски изложения, където се 
запознаваме и прилагаме всички иновации и добри практики в бранша.

Благодарение на развитието ни през последните години, непрестанните инвестиции, 
постоянния ръст в броя на служителите, прецизна логистика и национално покритие ни 
позволяват постоянно оптимизиране на разходи на Нашите клиенти.

С оглед  напредъка и развитието на компанията през 
последните години и упоритият труд на всички наши 
служители, Райт Клийнинг ООД се утвърди като водеща 
компания в сектора на фасилити услугите.

Може да бъдете сигурни, че екипа ни ще даде най-доброто от себе си, за да Ви 
предостави висококачествени услуги, с внимание към детайлите и неспирна 

енергия за развитие и подобрения. 
Ще бъдем горди да сме Ваши партньори!

Параметър Краят на 2017 Kраят на 2018 Краят на 2019

Оборот Спрямо 2016 - 164% Спрямo 2017 – 148% Спрямo 2018 – 126%

Договори Спрямо 2016 - 261% Спрямо 2017 – 280% Спрямo 2018 – 230%

Служители Спрямо 2016 - 293% Спрямо  2017 – 240% Спрямo 2018 – 210%




