
Jei į aukščiau minėtuosius klausimus atsakėte „TAIP“, skaitykite toliau! 
Mes esame Corporate Apartments komanda, ir laikome save klausimų, susijusių su būsto 
sprendimais statybų sektoriuje, ekspertais. Nuo 2011 m. padedame statybų ir darbų rangos 
srityse besidarbuojančioms įmonėms išspręsti personalo apgyvendinimo problemas.  
 
Daug metų dirbdami minėtoje srityje sukaupėme nemažai patirties ir suprantame, kokie sudėtingi 
gali būti statybų projektai ir kaip jų eigą gali paveikti įvairūs pokyčiai.  
 
Projektas gali būti baigtas anksčiau nei buvo numatyta, tačiau gali ir užsitęsti, gali prireikti perkelti 
savo darbuotojus į kitą vietą ar padidinti jų skaičių per baigiamąjį projekto etapą. Jums tai 
nesukels jokių problemų, jei projekto įgyvendinimo vietoje bus išspręsta personalo 
apgyvendinimo problema.  
 
Tam, kad galėtumėte visas savo jėgas skirti pagrindinei veiklai, mes – CA komanda – padėsime 
rasti Jums tinkamiausią sprendimą.  
 
Su savo klientais elgiamės asmeniškai ir profesionaliai. Nepaisant projekto įgyvendinimo vietos ir 
pobūdžio, Jūsų personalas visuomet gyvens sutvarkytame, baldais apstatytame ir savitarnai 
pritaikytame būste. Darysime viską, kad užtikrintume galimybę Jūsų personalui patogiai gyventi 
netoli savo darbo vietos. 
 
Mūsų patirtis rodo, kad gera savijauta pagerina darbo rezultatus, todėl siūlome papildomus 
patogumus, kuriais naudodamiesi Jūsų darbuotojai pradės darbus linksmi ir pailsėję.  
 
Mūsų nuomos pasiūlymą visuomet sudaro: 

atvykimo momentu paklota lova; 
patalynė ir rankšluosčiai; 
savitarnai pritaikyta virtuvės įranga, skalbyklė ir skalbinių džiovyklė; 
pagrindinis TV paketas; 
greitaeigis internetas – pritaikytas srautiniam duomenų siuntimui ir pokalbiams su 
užsienio valstybėmis; 
galimybė sutrumpinti / pratęsti nuomą; 
 automobilių stovėjimo aikštelė.* 

 * Išskyrus tam tikrus adresus, tačiau šiuo atveju mes būtinai apie tai informuosime laiku. 

 
Susisiekite su mumis, ir daugiau papasakosime apie tolesnes mūsų bendradarbiavimo 
galimybes.  
 
Skambinkite mums telefonu: +46-10 333 36 35  
Rašykite el. paštu: info@corporate-apartments.se   
Ieškokite internete: www.corporate-apartments.se   
 
Corporate Apartments – Jūsų būsto partneris statybų srityje! 

Ar Jūsų įmonė dirba statybų ir darbų rangos srityje?  

Ar įgyvendinate projektus skirtingose vietovėse, o Jūsų personalui projekto 
įgyvendinimo metu būtinas būstas?  

Ar norite savo personalui pasiūlyti patogių ir nebrangių būsto sprendimų? 
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