/ Uluslararası Kapsam

Referanslar
ENTEGRE TESİS YÖNETİMİ

ATALIAN. For a better performance

ATALIAN 33 ülkede faaliyet göstermektedir:
Avrupa, Güney-Batı Asya, Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri

Tesis yönetim hizmetlerinde dünya devi ATALIAN Global
Services; 125.000 uzman çalışanıyla şirketlerin ana faaliyet
konusu dışında kalan ve ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri
“entegre tesis yönetimi" olarak sunmaktadır.

www.atalian.com.tr
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RESEPSİYON

Mullti-Sektörel Deneyim

ATALIAN Hakkında

Tesis Yönetimi - IFM

ATALIAN Global Services, 1944 yılında Fransa’da kurulmuştur. ATALIAN
32.000 müşterisi ve 125.000 çalışanı ile çoklu global hizmetlerde Avrupa
lideri konumundadır.
Firmalara, kamu kurum ve kuruluşlarına sunduğumuz global hizmetler,
kurumların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin büyük kısmının dışarıdan temin
edilmesine imkan veren, entegre hizmetler olarak yapılandırılmış çok
geniş bir hizmet ağından oluşmaktadır.
Hizmetlerimiz: Tesis Yönetimi, Teknik Bakım, Temizlik, Güvenlik,
Resepsiyon, Enerji Yönetimi ve Otomasyon, Peyzaj, İnşaat ve
Renovasyon
ATALIAN tecrübesinin ve titizliğinin iş ve yaşam alanlarınızda fark
yaratması dileğiyle..
Frank Julien
ATALIAN GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

ATALIAN ENTEGRE TESİS YÖNETİMİ HİZMETLERİ A.Ş.
Türkiye pazarına Entegre Tesis Hizmetleri sunabilmek amacıyla...
2013 yılında, Türkiye pazarında Tesis Yönetimi, Temizlik, Güvenlik ve
Peyzaj alanlarında uzman firma olan ARTEM ile ortaklık kurulmuştur.
2014 yılında, Teknik Bakım, Enerji Yönetimi, İnşaat & Renovasyon
alanlarında sektörün en büyük firması olan ETKİN’in satın alınmasıyla
birlikte Türkiye’de güçlü bir konum temin edilmiştir.

Sektörün konusunda uzman
firmaları ARTEM, ETKİN ve
EKOL’ün operasyonel güçleri
birleştirilerek,
2015
yılında,
ATALIAN Global Services Turkey
kurulmuştur.
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2015 yılında, Tesis Yönetimi,
Teknik Temizlik ve Güvenlik
alanlarında sektörün tanınmış
firması EKOL ile ortaklığa gidilerek
pazar payı genişletilmiştir.
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ATALIAN profesyonel ekipleri, ofis binalarının, konut, site alanlarının,
hastanelerin, otellerin, fabrikaların, alışveriş merkezlerinin, eğitim
tesislerinin, perakende zincirlerinin, spor ve eğlence tesislerinin,
ihtiyaçlarını karşılamak üzere entegre hizmetler sunmakta, tek bir
merkezden yönetimini sağlamaktadır.
ATALIAN Tesis Yönetimi = Entegre Hizmetler
Entegre Konut, Site Yönetimi
Enerji Yönetimi ve Otomasyon
İnşaat ve Renovasyon
Temizlik
Güvenlik
Teknik Servis
Resepsiyon
Peyzaj ve İlaçlama
Teknik Tesis Yönetimi

Enerji Yönetimi ve Otomasyon
ATALIAN olarak mühendislik çözümlerimiz ile enerji verimliliğinizi
artırmaya talibiz !
ATALIAN Enerji Yönetim Ekiplerimiz ve“Enerji İzleme Sistemi”miz ile
enerji yönetiminizde online hakimiyeti artırıyoruz. “ISO 50001”
danışmanlığı ile enerji izleme sisteminizin kalıcı hale gelmesini sağlıyoruz.

Enerji Yönetimi
& Otomasyon

2016 yılında Otomasyon ve İzlemede uzman IDETEK ve Enerji Yönetimi &
Enerji Verimliliği’nde öncü EVD firmalarının katılımıyla ATALIAN Global
Services,entegre tesis yönetiminde Türkiye piyasasında çok önemli bir
konuma gelmiş, hizmet sahasını daha da genişletmiştir.
Gelecekte de Müşterilerimizin kendi iş alanlarına odaklanıp
performanslarını arttırmaları için onların yanında güçlü bir uzman servis
sağlayıcı olmaya devam edeceğiz...

ATALIAN güvenlik ekipleri, iş merkezleri,
hastaneler, oteller, rezidanslar, fabrikalar,
alışveriş merkezleri, kongre merkezleri,
eğitim kurumları gibi her türlü tesisin
güvenlik ihtiyaçlarına cevap vermektedir.
Tesisler için güvenlik hizmetlerimizin
yanı sıra, müşterilerimiz için
güvenlik danışmanlığı ve VIP koruma da
sağlanmaktadır.

Destek Hizmetleri
ATALIAN destek hizmet ekipleri iş kulelerinden rezidanslara, otellerden
okullara, alışveriş merkezlerinden hastanelere kadar tüm tesislerde
destek hizmet ihtiyaçlarını karşılarlar.

Peyzaj
İlaçlama
Pest Control

Teknik Servis ve Mobil Hizmetler
ATALIAN teknik servis ekipleri, müşterilerimize periyodik teknik bakım ile
uzaktan izleme ve tespit sistemi hizmetleri verirler.
Ülke çapında yaygın mağaza zincirlerine mobil ekiplerimiz sayesinde hızlı
ve etkin biçimde teknik bakım hizmeti sunabilmekteyiz.
İstanbul ve İzmir merkezlerimizde, Türkiye'deki en geniş uzaktan izleme
aktivitesi ile, ülke çapında soğutma dolaplarını, aydınlatma ve
iklimlendirme sistemlerini izleme verilerine göre yönetmekteyiz.
Teknik hizmetlerimizin yanında VRV Sistemlerinin satış ve kurulumu
da sağlanmaktadır.

Resepsiyon Hizmetleri
Pozisyona Uygun Personel Temini

ATALIAN Türkiye Hizmet Ağı
ATALIAN globalde faaliyet gösterdiği ülkelerde, müşterilerine yerel bir
firmanın yakınlığıyla cevap verebilmektedir.

“Enerji Kimlik Belgesi” ile binanızın enerji sınıfını “Binalarda Enerji
Performansı Yönetmeliği”ne uygun olarak belgelenmesini sağlıyoruz.
“Kontrolü ve uzaktan yönetimi elinize alın!”
ATALIAN , yurt içi ve yurt dışında Bina Otomasyon Sistemleri
konularında birçok referansa başarı ile imza atmıştır.Anahtar teslimi
otomasyon sistemi yapılmasından, enerji tasarrufu yaklaşımı içinde
yazılan programlarla sistemlerin devreye alınmasına, sonrasında enerji
tasarrufunun devamlılığı için sistemlerin işletilmesine kadar her aşamada
faaliyet göstermektedir.

Temizlik

Teknik
Hizmetler

Güvenlik

ATALIAN profesyonel temizlik ekipleri,
ofis
binalarına,
hastanelere, fabrikalara
okullara, otellere, konut binalarına, spor
ve eğlence tesislerine, alışveriş merkezleri ve
perakende zincirlerine, uzman temizlik hizmeti
sunmaktadır.
Temizlik hizmetlerimiz kapsamında müşterilerimize ambalaj yıkama,
teknik ve endüstriyel temizlik , atık yönetimi, kar küreme, dezenfeksiyon
ve malzeme temini hizmetleri verilmektedir.

Bölge Ofisleri
İstanbul (GM)
Ankara
Bursa

+ 300 Güncel Referans

İzmir
Kayseri

+ 2.000 hizmet noktası

Adana
Antalya

+ 6.000 çalışan

