הנכס שלך ,הבית שלנו.

שובל  | GROUPאודות הקבוצה
שירותי ניהול ואחזקה בסטנדרטים הגבוהים ביותר
חברת שובל גרופ מספקת שירותי ניהול ותחזוקה בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
החברה מתמחה בניהול ותחזוקת בנייני משרדים ,שטחי מסחר ,מגורים ,רבי קומות וחניונים.
החברה מספקת ללקוחותיה את כל צורכיהם ,משלבי התכנון והקמת הבניין ,באכלוס ובתפעול השוטף.
עובדי החברה ,יועצי החברה והספקים אמונים על התחזוקה השוטפת של הבניין ומערכותיו השונות
כך שישרת את דייריו בצורה המיטבית תוך כדי עמידה ביעדי התקציב.

כל היתרונות תחת קורת גג אחת
החברה מעניקה לקהל לקוחותיה מגוון שירותים תחת קורת גג אחת באיכות גבוהה ,בהתאם לקוד
ארגוני מקצועי ומוסרי הדוגל ביושר ,אמינות וחתירה מתמדת למצוינות.

שובל  | GROUPאודות הקבוצה
חושבים מחוץ לקופסא
נסיוננו בתחום הניהול ,התפעול ,הלוגיסטיקה ,האחזקה והתחזוקה ועבודת שטח הלומדת ומבינה את הצרכים,
מאפשרים לנו לספק שירות איכותי ,יצירתי המותאם לכל לקוח ולקוח.

משתלם לעבוד איתנו
לחברה מחלקת רכש מרכזית ותהליכי רכש יעילים ,הלקוח נהנה מעלויות תחרותיות וממלאי מספיק של ציוד
וחומרים.
שובל גרופ מפעילה מערך שירות נייד של צוותי טכנאים כתמיכה לבנייני החברה ומגיבה במהירות לכל קריאה.
צוות החברה ,המונה אנשי מקצוע מיומנים אמונים על כל תחומי העיסוק השונים של החברה ומספקים ללקוחותיה
את השירות המקצועי ,האמין וההגון ביותר.

השירותים שלנו

ייעוץ בהקמת
מגדלי משרדים
ניהול
פרוייקטים

ניהול מרכזים
מסחריים
ניהול מגדלי
משרדים

ניהול בנייני
מגוריםמגדלי משרדים
ניהול

ניהול מגדלי משרדים
ניהול בנייני משרדים דורש גישה מקצוענית ובלתי מתפשרת המבוססת על ידע וניסיון.
חבילת השירותים שלנו מותאמת לצרכי הלקוח ,לנתוני ,תקציבי ותשתיות הנכס ודייריו ,מבוססת על עבודת שטח וקבלת
משובים שוטפים מן הלקוחות.
ניהול יעיל ואיכותי של הנכס מוביל לסביבת עבודה בטוחה ,נעימה ונקייה תוך שמירה על ערכו.

שירותי הניהול כוללים:
ניהול תחזוקה שוטפת של הנכס ושמירה על תקינות
תשתיותיו ,בטיחותו וערכו
ניהול כל המערכות האלקטרוניות והאלקטרומכניות בנכס
ניהול מערך האנרגיה של הנכס
ניהול מערכות האינסטלציה והמים של הנכס
ניהול מערכות חשמל  /מתח נמוך וניהול מערך האנרגיה
ניהול מערכות מיזוג האוויר ,מפוחים ומערכות היניקה
שירותי שמירה ובטחון
ניהול והיערכות למצבי חירום

שירותי ניקיון ,גינון ,עיצוב סביבתי והדברה בנכס
שירותי ניהול החניונים בנכס
ניהול ומעקב ביטוחי הנכס
ניהול יועצי הנכס
שירותי מודיעין בנכס
הגדרת ספר נהלי הנכס
ניהול תקציבי ובקרה תקציבית שוטפת
תכניות לחיסכון בהוצאות תפעול וניהול יעיל של משק
האנרגיה ,המים והחשמל

ניהול מרכזים מסחריים
ניהול בנייני משרדים דורש גישה מקצוענית ובלתי מתפשרת המבוססת על ידע וניסיון.
חבילת השירותים שלנו מותאמת לצרכי הלקוח ,לנתוני ,תקציבי ותשתיות הנכס ודייריו ,מבוססת על עבודת שטח וקבלת
משובים שוטפים מן הלקוחות.
ניהול יעיל ואיכותי של הנכס מוביל לסביבת עבודה בטוחה ,נעימה ונקייה תוך שמירה על ערכו.

שירותי הניהול כוללים:
ניהול תחזוקה שוטפת של הנכס ושמירה על תקינות
תשתיותיו ,בטיחותו וערכו
ניהול כל המערכות האלקטרוניות והאלקטרומכניות בנכס
ניהול מערך האנרגיה של הנכס
ניהול מערכות האינסטלציה והמים של הנכס
ניהול מערכות חשמל  /מתח נמוך וניהול מערך האנרגיה
ניהול מערכות מיזוג האוויר ,מפוחים ומערכות היניקה
שירותי שמירה ובטחון
ניהול והיערכות למצבי חירום

שירותי ניקיון ,גינון ,עיצוב סביבתי והדברה בנכס
שירותי ניהול החניונים בנכס
ניהול ומעקב ביטוחי הנכס
ניהול יועצי הנכס
שירותי מודיעין בנכס
הגדרת ספר נהלי הנכס
ניהול תקציבי ובקרה תקציבית שוטפת
תכניות לחיסכון בהוצאות תפעול וניהול יעיל של משק
האנרגיה ,המים והחשמל

ניהול בנייני מגורים ומגורי יוקרה
על מנת לשמר חוויית מגורים איכותית ,קיים צורך בניהול מקצועי ומהימן.
מעבר לתפעולו השוטף של הבניין ,יש לשמר את ערך הנכס וערכו הנדל"ני.
מתוך הכרות עם טכנולוגיות מובילות ,שמירה על סטנדרטים גבוהים ,מתן פתרונות פרקטיים ,עבודת שטח שוטפת
וקשר רציף עם הדיירים ,לקוחותינו נהנים ממעטפת שירותים ייחודית הנתפרת על בסיס צרכיהם.
מערך השירותים שלנו מצטיין בשילוב מערכות ממוחשבות ונהלי עבודה מוגדרים המאפשרים ניהול רציף ותקין
של הנכס,קבלת משובים מדיירי הנכס ויישומם בפועל על ידי הצוותים המקצועיים בשטח.

שירותי הניהול כוללים:
ניהול תחזוקה שוטפת של הנכס ושמירה על תקינותו,
בטיחותו וערכו
ניהול כל המערכות האלקטרוניות והאלקטרומכניות בנכס
ניהול מערך האנרגיה של הנכס
ניהול מערכות אינסטלציה ומים
ניהול מערכות חשמל  /מתח נמוך
ניהול מערכות מיזוג אוויר ,מפוחים ומערכות יניקה
ניהול שירותי שמירה ובטחון
ניהול והיערכות למצבי חירום
שירותי מודיעין ,בקרה ואבטחה

ניהול מרכזי פנאי וספורט
ניהול שירותי ניקיון ,גינון ,עיצוב סביבתי והדברה
ניהול ומעקב ביטוחי הנכס
ניהול יועצי הנכס
הגדרת ספר נהלי הנכס
ניהול תקציבי ובקרה תקציבית שוטפת
שירותי ניהול לחניונים
ניהול תהליכי חסכון בהוצאות תפעול וניהול יעיל
של משק האנרגיה ,המים והחשמל

ייעוץ בהקמת פרוייקטים
החברה מספקת שירותי ייעוץ וליווי בנושאי התחזוקה משלבי התכנון ,ההקמה ,האכלוס והתפעול השוטף.
אנו מלווים מנהלים ,בעלי נכסים ,יזמים וחברות בתהליכי תכנון ,התאמה והקמה של פרויקטים משלב הרעיון ועד
למסירה.
כמו כן ,מייעצים ומלווים בתי עסק וחברות בתהליך "מעבר דירה" .במסגרת זו אנו בונים תכנית מעבר בסופשבוע
אחד לאחריו עובדי הארגון מגיעים לעבודה במקום החדש כאשר כל המערכות עובדות.
בנוסף ,אנו מלווים תהליכי ייעול בפרויקטים קיימים למען ניהול יעיל ,חסכון באנרגיה ,תחזוקה מונעת ,ניקיון
וטיפולי מערכות שוטפים.
מטרת התהליך היא יצירת נכס בעל עלויות אחזקה נמוכות ורמת תחזוקה גבוהה ואיכותית ,יצירת סביבה בטוחה
ונעימה ודיירים שבעי רצון.
נדע ליצור עבורך תכנית עבודה ייחודית ומותאמת פרויקט על פי תכונותיו והגדרת צרכיו.
אנו רואים בשגשוג עסקך  -מטרה.

פרוייקטים
בניהולנו
פרוייקט גל ים

אור בגבעה

מרכז גנים

פרוייקט AMYC

לב לבונטין

אלבה

מגדל הנביאים

C-Tower

בליליוס סנטר גדרה

הברזל  26רמת החייל

פתח תקוה שופ TIME

קניון הכפר  -כפר יונה

הברזל  9רמת החייל

בין לקוחותינו

רק כשאתה באמת אוהב את מה
שאתה עושה ,אתה יכול להעניק
את השירות הטוב ביותר.
ניסיון העבר מלמד שלכל חברה אופי וצרכים משלה ,ומשכך ,כל לקוח מקבל מאתנו חבילת
שירותים המתאימה לו לרבות אופי המבנה ,תשתיות וצרכים ממוקדים תוך שימת דגש על איכות,
מקצועיות ,יצירתיות ושותפות לכל אורך כל הדרך.
ריכזנו בעבורך מספר דגשים המנחים אותנו במתן השירות ללקוחותינו:
כבוד הדדי

מחויבות

אמינות

הקשבה

יצירתיות

אחריות אישית

עבודת צוות

רעננות וחדשנות

מחויבות לתוצאות

זיהוי צרכים

מקצועיות

שקיפות

michael@shoval-group.com

03-6325588

03-5019900

www.shoval-group.com

,7244 .ד. ת,16 נורדאו
5621509 יהוד

