Neden Hit’e terfi etmeniz lazım?
Yüksek sirkilasyonu olan otel ve restoranların servislerinde hızlı, hijyenik ve yüksek
standartda hizmet sunabilmek için çalışmalar yaptığını gözlemledik. Artık Hit makineler
ile bu hizmetinizi daha kolay, daha ekonomik ve daha yüksek hizmet kalitesi ile
yapmanız mümkün
Kalitesine önem veren restoran ve oteller her yıkamadan sonra çatal, bıçak ve kaşıklarını
kurulayıp parlatırlar. Bu zaman alıcı iş -özellikle su lekelerini çıkartma işlemi-, işgücü
isteyen, gereksiz maliyetlere katlanmanız gerektiren, çalışanlarının motivasyonunu
düşüren ve çatal bıçaklarınızın ömrünü kısaltan ve hijyenik olmayan bir işlemdir.
Hit makineler temiz çıkan bulaşıkların kurulanması, parlatılması ve hijyenik olarak servise
hazır hale getirilmesini 30 kata kadar daha hızlı, daha hijyenik ve en önemlisi daha da ekonomik hale getirir. Hit
makine, sizin için çalışan en ucuz maliyetli kalifiye elemanınız olacaktır.

HIT TD5000 ilk 8,6 ay içerisinde kendini amorti eder !!
TD5000: ilk maliyeti

10,620 € (KDV dahil)

aylık (10,620€ / 12 ay)

885 €

sarf malzeme / aylık

59 € (KDV dahil)

(elektrik+...) / aylık

15 €

Makinenin size aylık maliyeti

959 €

5000 çatal bıçağı 3 kişi istenilen kalitede ortalama 6 saatte yapabilir.
Elemanlarınızın size olan aylık maaliyeti:
Asgari ücret

477 TL x 3 eleman -> 1.431 TL

SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı)

129,87 TL x 3 eleman -> 389.61 TL

İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2

13.32 TL x 3 eleman -> 39.96 TL

yemek+yol ile aylık

120 TL x 3 eleman -> 360 TL

Elemanların TOPLAM maliyeti:
EURO olarak:

2.220,57TL
2.220,57 / 2.177 TL -> 1020 €

İş gücü ile makinemiz arasındaki maaliyet farkı
Elemanlarınızın size olan yıllık maliyeti:

1020 € x 12 -> 12.240 €

Makina maliyeti dahil yıllık masraf:

959 € x 12 -> 11.508 €

Makinanın sağladığı ilk yıl kazancı:

732€ x 12 -> 8.784 €

Makinamız ilk yılda 8.784 € veya 8,6 ay tasarruf sağlar.
Makinanın sağladığı ilk yıl kazancı:

8.784 €

Elemanlarınızın size olan aylık maliyeti:

1.020 €

Size kazandırdığı zaman:

8.784 € / 1,020 € -> 8,6 ay

HIT TD5000 size 2.yılda 11,460 € tasarruf sağlar !!
Elemanlarınızın aylık maliyeti:

1020 € (bkz. üst bölüm)

Makinanın aylık masrafı (elektr.+deterjan...):

74 € (bkz. üst bölüm)

Makinanın sağladığı 2.yıl kazancı:

946 € x 12ay = 11.352 €

Bu işe olması gerekenden %80 daha fazla para ayırıyorsunuz. Üstelik buna servis elemanının zaman kaybından dolayı
kaybettiği satış dahil değil.

Hit makineler, size çalışan en kalifiye ve en ekonomik elemanınızdır.
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