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Valódi tisztaságélmény hitelesen



A vendégek egyre igényesebbek, egyre több szempontot vesznek figyelembe, amikor szállást,
éttermet vagy más vendéglátóhelyet választanak. Makulátlan minőséget várnak el, és ha
bármi problémát tapasztalnak, pillanatokon belül megosztják az egész világgal a panaszaikat. 

Ebben a növekvő versenyben szerettem volna lehetőséget adni azoknak a
vendéglátóhelyeknek, akik a legapróbb részletekre is odafigyelnek arra, hogy megmutassák
magukat, kitűnjenek a tömegből, ezáltal új, igényes vendégkörre tegyenek szert. 

Ezért született meg a Tisztaságtérkép 2019. októberében azzal a céllal, hogy Magyarország
tisztaságkultúráját megváltoztassuk, magasabb szintre emeljük. A hozzá kapcsolódó
weboldalon személyes tesztelésen alapuló beszámolók mellett a témához kapcsolódó
bejegyzéseket, az egyes vendéglátóhelyek bemutatkozását, és ajánlatait olvashatják az
utazók. Az oldalon a legkisebb vendégházaktól kezdve a családi vendéglőkön át a
hatalmas rendezvényházakig és a legnagyobb hotelekig mutatkoznak be. A "Valóban tiszta"
minősítést szerzett vendéglátóhelyek pedig kiemelt helyet kapnak a Tisztaságtérkép minden
felületén. 

Mi is az a Tisztaságtérkép?

www.tisztasagterkep.hu

A tisztasagterkep.hu alapítójaként és tulajdonosaként, elkötelezett támogatója vagyok a
valódi tisztaságnak. Immár 3 éve dolgozom azon hogy a valóban tiszta szállásokra és
vendéglátóhelyekre kiemelten és megkülönböztetve hívjuk fel a valódi tisztaságélményre
vágyó vendégek figyelmét.

A Tisztaságtérkép a tisztaságra vágyó embereket, családokat szólítja meg, és ezzel egyedülálló
szereplő a magyar turizmuspiacon. A „valóban tiszta” szemlélet elterjesztése mellett,
megalkottam és működtetem a Tisztaságtérkép - minősített „valóban tiszta” szálláshelyek,
vendéglátóhelyek védjegyet, amelyet jelenleg már több hely viselhet büszkén. A
Tisztaságtérkép oldala nemcsak a minősített helyek portálja, hanem azon helyek promótálása
is itt történik, ahol a takarítók, a takarító csapatok képzésére kellő időt és energiát fordítanak. 
 Így helyet biztosít azon szálláshelyeknek, vendéglátóhelyeknek akik azonosulni tudnak a
valódi tisztaság szemléletével.

https://tisztasagterkep.hu/
https://tisztasagterkep.hu/


  Mit kell tudni a fenti árakról? *részek magyarázata
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1 alkalom (3-4 óra) 
50.000 Ft + utazási költség* 

Az online tanácsadást ajánlom azoknak a vendéglátóhely tulajdonosnak akik
már tudják, hogy ki akarnak tünni a szálláshelyek sokasága között, de még nem
tudják, hogy erre milyen lehetőségeik vannak.  

A személyes tanácsadást ajánlom minden vendéglátóhely tulajdonosnak első
körben, hiszen ahhoz, hogy a hely elnyerje a „valóban tiszta” védjegyet, elég sok
kritériumnak kell megfelelnie. Ezért mielőtt valaki a minősítést igényelni, és nem
biztos abban, hogy meg tud-e felelni a krítériumoknak a helye, érdemes arról
beszélni, hogy mi az ami már megfelelő, mi az, amin javítani kell, és persze arról,
hogy ezeket a javításokat hogyan lehet minél hamarabb és eredményesen
kivitelezni. De bármilyen más takarítással vagy a tisztaság minőségének
javításával kapcsolatban érdemes a konzultációt igénybe venni. A személyes
konzultáció után írásban küldöm az összefoglalót, a problémák kijavításához
javasolt tanácsaimat és az esetleges további javaslataimat. 

Online konzultáció (skype, telefon) 
1 alkalom max. 1 óra – 15.000 Ft

    Szakmai konzultáció



Az árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t, de ezzel nem kell számolni, mert jelenleg a
Tisztaságtérkép még alanyi adómentes, a feltüntetett árak nem tartalmaznak semmilyen
rejtett költségeket.

A személyes konzultációhoz vagy az influencer tevékenységhez kapcsolódóan utazási költség
kerül felszámításra, melynek mértéke 100 Ft/km. Az utazás számításának kiindulópontja
Erdőkertes.

A konzultáció megrendelése és pontosítása után szerződést kötünk, melyben rögzítve lesz a
konzultáció részletei. A szerződésben rögzített és kiválasztott konzultáció előre fizetendő a
kiállított számla alapján 8 naptári napon belül. 

Amennyiben másfajta konzultációra vagy segítségre gondoltál, úgy kérem keress és
megbeszéljük. Nyitott vagyok mindenre, ha az a "valóban tiszta" szemléletet erősíti és
népszerűsíti. 

Bízom benne, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk.
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Tisztaságra Fel!
 

Oberling Léna
tisztaság nagykövet 

 
 

E-mail: hello@tisztasagterkep.hu
Telefon: 70-670-1826


