
Ja jūsu atbilde uz augšminētajiem jautājumiem ir „JĀ”, lasiet tālāk! 
 
Mēs, Corporate Apartments komanda, esam eksperti jautājumos, kas saistīti ar mājokļa 
risinājumiem būvniecības sektorā. Kopš 2011. gada mēs palīdzam uzņēmumiem, kas darbojas 
būvniecības un darbuzņēmumu jomā, atrisināt personāla izmitināšanas problēmu.  
 
Pateicoties mūsu pieredzei, kas uzkrāta, daudzus gadus strādājot šajā nozarē, mēs izprotam, cik 
sarežģīti ir būvniecības projekti un kā to izpildes gaitu ietekmē dažādas izmaiņas.  
 
Projekts var tikt pabeigts pirms termiņa vai var ievilkties, var rasties nepieciešamība pārcelt 
personālu uz citu vietu vai palielināt tā skaitu projekta noslēguma fāzē. Tas viss nesagādās 
nekādas problēmas, ja būs nodrošināta personāla izmitināšana projekta īstenošanas vietā.  
 
Mēs – CA komanda – palīdzēsim rast tieši Jums piemērotāko risinājumu, ļaujot jums pilnībā 
pievērsties savai pamatdarbībai.  
 
Mēs nodrošinām saviem klientiem personisku un profesionālu pieeju. Neskatoties uz projekta 
īstenošanas vietu un veidu, jūsu personāls vienmēr tiks izmitināts sakoptā, pilnībā mēbelētā un 
pašapkalpošanās saimniecībai pielāgotā mājoklī. Mēs darīsim visu, lai nodrošinātu jūsu 
personālam ērtu izmitināšanu darba vietas tuvumā. 
 
No savas pieredzes mēs zinām, ka labsajūta uzlabo darba rezultātus, tādēļ piedāvājam papildu 
ērtības, pateicoties kurām, jūsu darbinieki ieradīsies darbā priecīgi un atpūtušies.  
 
Mūsu īres piedāvājumā vienmēr ietilpst: 
  

 Saklāta gulta ierašanās brīdī; 
gultasveļa un dvieļi; 
virtuves aprīkojums, veļas mašīna un veļas žāvētājs pašapkalpošanās saimniecībai; 
 TV pamatpakete; 
 ātrgaitas internets – piemērots straumēšanai un sarunām ar ārvalstīm; 
 īres perioda saīsināšanas / pagarināšanas iespēja; 
 autostāvvieta.* 

*Izņemot noteiktas adreses, taču tādā gadījumā mēs noteikti par to savlaicīgi informēsim. 
 
 
 

Sazinieties ar mums, un mēs pastāstīsim vairāk par mūsu turpmākās sadarbības iespējām.  
 
Zvaniet mums pa tālr.  +46-10 333 36 35  
Sūtiet mums e-pastus uz info@corporate-apartments.se   
Meklējiet mūs internetā www.corporate-apartments.se   
 
Corporate Apartments – jūsu mājokļa partneris būvniecības nozarē! 

Vai jūsu uzņēmums darbojas būvniecības un darbuzņēmumu jomā?  

Vai jūs īstenojat projektus dažādās vietās, un jūsu personālam ir nepieciešama 
izmitināšanas vieta projekta īstenošanas laikā?  

Vai jūs vēlaties piedāvāt savam personālam mājokļa risinājumus, kas vienlaikus 
nodrošina ērtības un ir izdevīgi izmaksu ziņā? 
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