Ваш дім — Ваша ФОРТЕЦЯ
... продовження статті зі стор.1

ПРОРИВ РОКУ
на ринку систем безпеки
Львова
Приватне
підприємство
"Колекс",
компанія, котра пропонує повний спектр
послуг в напрямку забезпечення комплексних
систем
безпеки
об'єктів
(аналіз
стану
захищеності, визначення потенційно-слабких
ланок і, як результат, - формування системи
безпеки, яка може включати: охоронну,
пожежну сигналізацію, систему контролю
доступу (ми, - представник в регіоні по
замках системи Дорі) з обліком робочого часу
та без, систему відеоспостереження (Колекс авторизований диллер і сервісний центр по
системах
відеоспостереження
Samsung
Techwin), та інші технічні рішення (в
залежності від потреб замовника), постановка
об'єктів
на
ПЦО,
а
також
навчання
користувачів
системи,
рекомендації
організаційного плану). "Колекс" ліцензовано
МНС України на виконання робіт, пов'язаних з
пожежною безпекою об'єктів, та МВС України
на
виконання
діяльності,
пов'язаної
з
охороною державної та іншої власності. Ми,
також, виконуємо
роботи
з технічного
обслуговування та ремонту як комплексних
систем безпеки, так і окремих їх складових,
надаємо
послуги
фізичної
охорони
(в
основному наша фізична охорона, - це
охорона в банках та інших фінансових
установах, торгівельних об'єктах, в під'їздах
елітних
будинків,
на
будівельних
майданчиках, охорона житлових масивів,
тощо).
Для нас важливо не стояти на місці ні
єдиного дня, а постійно рости та розвиватися
разом з нашими Партнерами.
Встановлення системи відеоспостереження
дасть Вам можливість спостерігати за роботою
Ваших працівників, за дотриманням порядку,
контролювати
безпеку
Вашого
бізнесу,
можливість
більш
чітко
та
об'єктивно
розібратися в будь-якій сумнівній ситуації,
тощо.
Система контролю доступу (з обліком
робочого часу або без нього). Ви отримаєте
можливість контролювати та розмежовувати
доступ відвідувачів та персоналу, позбавити
зловмисників
будь-яких
шансів
на
неконтрольоване перебування та пересування
об'єктом.
Системи
охоронної
та
пожежної
сигналізації вже давно стали чимось значно
більшим, ніж просто «сукупністю технічних
засобів захисту». Тепер це вже вимога часу,
що
за
ступенем
необхідності
для
забезпечення
відчуття
комфорту
та
захищеності зайняла одну з першочергових
позицій при створенні та облаштуванні як
об'єктів комерційної нерухомості, так і
житлових приміщень, на рівні з водопрводом,
електроживленням, і навіть дверима та
вікнами. Без систем охоронної та пожежної
сигналізації вже неможливо відчувати себе в
безпеці, захищеним від злочинних дій та
прикрих випадковостей, яких так багато в
нашому житті.
Підприємство «Колекс» поєднало в собі в
єдине ціле багаторічний досвід, новітні
технології, креативні ідеї, та найкращих
виконавців у сфері систем безпеки з метою
забезпечення для Вас найвищого рівня
захищеності.
Серед наших клієнтів АТ "Пластик",
Торгівельна мережа "Антошка", ВАТ
"ЕлектронБанк",
ВАТ
"Львівський
хлібокомбінат", ВАТ "Львівхім", ВАТ
"Родовід
Банк",
ВАТ
"Яворівський
злібозавод",
ТзОВ
"Від
А
до
Я",
торгівельна мережа "Воронін", ТзОВ
"Гасер-Європа", ГУПФУ у Львівській
області, ЗАТ "Дика Орхідея, Україна", ЗАТ
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"ЖБК "Ваш дім", ЗАТ "ПроКредит Банк",
ЗАТ
ФГ
"Страхові
традиції",
Кафе
"Плітка",
Кредит-Дніпро
Банк,
КС
"Альянс-Україна",
ЛФ
ВАТ
АБ
"Укргазбанк",
Львівський
поштамт,
Медичний центр "Біокурс", Офіси Мері
Кей, ПП "Зовнішня реклама", ПП "СаноЛьвів" , ПП "Владислав", СП "Гранд
Готель", ТзОВ "Галка Плюс", ТзОВ
"Мізол", ТзОВ "Сніжка Україна", ТК
"Інтермаркет", ТзОВ ВКФ "Пліт" та багато
інших (повний перелік наводити немає
доцільності, та
й неможливо, оскільки
постійно, мало не щодня, з'являються нові
об'єкти, нові роботи, нові Партнери).
Вдячні відгуки та рекомендації стосовно

клієнтами потребує значних затрат часу та
сил. Але одним з основоположних правил для
фірми, ще в час її заснування, було:«для нас
немає дрібних та неважливих клієнтів. Кожен
клієнт, - це наш майбутній друг і партнер». І
це правило залишиться незмінним до тих пір,
поки існуватиме Колекс. Суть не в грошах та
надприбутках, а вдоброму Імені.
-Ваші
клієнти
відзначають,
що
співпрацюючи з Вами вони отримали
справжнє задоволення від відкритості,
чесності
в
формуванні
пропозицій,
людяного та дійсно індивідуального
підходу, високої оперативності та якості
виконаних робіт і при цьому всьому дуже
демократичних та конкурентних цін. Що

співпраці
з
Колексом
можна
отримати
практично від кожного, хто мав можливість
скористатися послугами даного підприємства.
Для більш близького знайомства з фірмою,
її діяльністю, особливостями, та історією
відповісти на ряд часто задаваних питань
погодився Микола Дмитрович Щур, директор
та засновник ПП Колекс.
-Микола
Дмитрович,
Ваше
підприємство існує не так давно, та вже
отримало визнання у клієнтів та в колах
фахівців. Як Вам вдалося досягти таких
результатів?
-Так, Колекс справді молоде підприємство,
та навідміну від інших підприємств, що
починають свій шлях на ринку систем
безпеки,
ми
прийшли
не
ставити
експерименти
та
навчатися
на
наших
клієнтах. Ми починали вже твердо знаючи що
і
як
робитимемо,
адже
за
плечами,багаторічний досвід в Державній службі
охорони, потім — Компанія БК, де на моїх
очах та не без моєї участі формувалися ті
стандарти безпеки на Львівщині та Західній
Україні, які ми маємо на сьогоднішній день.
-І ось в 2006 році я зібрав команду
професіоналів,
готових
самовіддано
працювати, людей, що знають як і що
потрібно робити, щоб кожен клієнт залишився
задоволеним та міг відчувати себе в безпеці.
- Зараз Колекс це вже досить потужне
та стабільне підприємство, в якого є
досить багато замовлень, і яке може
дозволити
собі
відмовитися
від
«дрібних» клієнтів. Чому ж ви і надалі
беретеся за роботу над приватними
квартирами, дрібними офісами, адже
така робота не приносить значних
прибутків?
-Робота
з
так-званими
«дрібними»

є запорукою такого іміджу?
-Вдячність наших клієнтів — це для нас
найбільша винагорода. Я справді гордий за
те, що кожен хто скористався нашими
послугами залишився задоволеним. Значна
частина наших клієнтів сьогодні - це люди, які
вже хоча б одного разу мали можливість
скористатися нашими послугами, і розширючи
свій бізнес чи придбавши нове житло знову
звертаються до нас, або ж ті, кому Колекс
порадили друзі чи знайомі. А таку рекламу —
не купиш за гроші. Саме тому ми, на відміну
від
більшості
фірм-конкурентів,
не
намагаємося
«вичавити
клієнта
по
максимуму», а пробуємо допомогти, зробивши
все як робили б це для себе, при цьому не
накручуючи цін.
-І на останок хотілося б почути Ваші
оцінки ринку систем безпеки сьогодні, і
можливо прогнози на хоча б найближчий
час
-На сьогодні ринок систем безпеки вже
практично
сформований,
але
поки
не
перенасичений. І як наслідок, - маємо
розмаїття фірм, що пропонують свої послуги, і
працюють на «проїдання» заробітку, не
інвестуючи в розвиток. Що ж стосується
перспективи, то на мою думку в найближчі
роки ринок «самоочиститься», і залишиться
лише незначна кількість підприємств, але
конкурентноспроможних,
з
системним
підходом до розвитку.
-Можливо ви хотіли б побажати щось
нашим читачам?
-Читачам я хочу побажати, щоб вони
завжди відчували себе в своїх оселях, на
робочих місцях, та й просто на вулиці
затишно та в цілковитій безпеці. Сподіваюся
на співпрацю з багатьма з них в майбутньому.
Успіхів.

приватне підприємство

«Колекс» пропонує:

+ системи охоронної та пожежної сигналізації;
+ відеоспостереження;

+ контроль доступу;

+ постановка об'єктів на ПЦО;

+ Фізична охорона об'єктів;

