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Pro Assistans storsatsar i Göteborgs-regionen
Pro Assistans Sverige AB erbjuder högkvalitativa trädgårds- och Städ/hushållstjänster till såväl privatpersoner
som företag i Västsverige. Företaget är grundat i Falkenberg medan huvudkontoret är placerat i Mölnlycke.
Verksamhet bedrivs genom lokala service-enheter på allt fler orter i Sverige.

Pro Assistans får allt större täckning i Västsverige och nu stärks
närvaron ytterligare genom nya enheter som arbetar i följande
kommuner:
Göteborg, Mölndal, Öckerö, Kungsbacka, Kungälv, Partille, Borås,
Bollebyggd, Alingsås, Lerum, och Härryda.
- Sedan vi flyttade kontoret till Mölnlycke har vi fått oerhört mycket
samtal och förfrågningar från kunder i Göteborg och närliggande
kommuner. Det känns mycket tillfredsställande att vi nu på bred front
kan erbjuda kunderna våra tjänster på vår hemmarknad. Detta
säger Jessica Nauckhoff, VD för Pro Assistans Sverige.
De nya enheterna är Pro Assistans största satsning hittills och avtal har
redan tecknats med såväl företag som privathushåll i flera av de nya
kommunerna. Efterfrågan spås också öka markant efter 1 juli då de
nya skattereglerna som innebär stora fördelar för privathushållen
börjar gälla.
- Det är extra roligt att representera en bransch som, trots
lågkonjunkturen, fortsätter att öka. Man har börjat värdera denna typen av tjänster då den ger oss
mer tid över till familjen, säger Jessica.
Pro Assistans koncept som innebär service såväl i som utanför hemmet eller företaget har tagits
emot väl på marknaden. Fler och fler inser fördelarna med att ha en och samma leverantör, men
utan avkall på kvalitet.
- Vi erbjuder såväl trädgårdstjänster som städ/hushålls-tjänster och det ger våra kunder fördelar när
de kan ha en och samma leverantör. Däremot är vi inget allt-i-allo företag som det finns gott om
på marknaden. Vår personal arbetar fokuserat med städ/hushåll eller trädgård och är utbildade
på just det område de arbetar med, fortsätter Jessica Nauckhoff.
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Fler nyheter och pressmaterial:
www.proassistans.se

Pro Assistans Sverige AB
Fabriksvägen 16
435 35 Mölnlycke

Tel vxl: 0771-98 40 00
E-post: info@proassistans.se
www.proassistans.se

Org: 556747-6717
Vi Innehar F-skatt

