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5 najczęstszych przyczyn dodatkowych 

kosztów 

przy zakupie i użytkowaniu odzieży 

pracowniczej w hotelach, recepcjach, 

restauracjach, SPA i in. 
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1. Koszt zakupu 

 
Odzież pracownicza jest w 

bardzo różnych cenach. Z 

reguły firmy nie zadają sobie 

trudu szukania, tylko korzystają 

z firm drogich, które dbają o 

swój marketing. Ale ich 

marketing kosztuje Ciebie jako 

klienta odpowiednio więcej. 

 

ZALECENIE: Jeśli cenisz bardziej jakość ubrań niż 

jakość marketingu, sprawdź ceny ubrań 

pracowniczych w małej firmie w małym mieście. 

Możesz być miło zaskoczony - mały, lokalny 

krawiec-przedsiębiorca potrafi mieć na wstępie 

ceny o 30% niższe. 
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2. Wysoka jakość szycia 

 

 Ważne, by noszona 

stale w pracy odzież 

dobrze sie użytkowała i 

nie zniszczyła sie 

wcześniej, niż ustalone 

2 lata. 

 

ZALECENIE: Sprawdź wykonanie ubioru.  

 

Dobra firma krawiecka przed zawarciem kontraktu 

przesyła jedną sztukę zamawianej odzieży, żeby 

można było sprawdzić jakość tkaniny i wykonania 

szwów.  
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3. Wybranie odpowiedniego fasonu 

Jak długo Twoi pracownicy będą użytkować 

kupione stroje? 

 

ZALECENIE: Ubierz w 

otrzymany strój swojego 

pracownika i sprawdź, co 

powie pod koniec zmiany.  

 

Zaskakująco często bowiem 

pracownicy wymuszają szybszą wymianę odzieży 

pracowniczej, bo jest po prostu niewygodna. 
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4. Wybranie odpowiedniej tkaniny  

 
Najlepsze jakościowo  

(i najdroższe) są tkaniny 

zawierające wełnę.  

Ubrania z wełny to świetne 

rozwiązanie dla managerów 

hotelu, ale już niekoniecznie 

dla pracowników. 

Dlaczego? 

 

Bo pracują w nich na co dzień - ubrania szybciej 

się brudzą. Jeśli są to ubrania z wełny, należy je 

oddawać do pralni chemicznej (dość często, a to w 

rezultacie duży koszt). 

ZALECENIE: Istnieją różne gatunki tkanin, które  

nie wymagają  tylu zabiegów co wełna. Na dodatek 

są podobne wizualnie, a za to tańsze i łatwiejsze w 

użytkowaniu (i można je prać w pralce).  
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5. Koszt użytkowania / wymiany 
 

Czy spotkałeś się  już z tym, że 

produkt dobrze wygląda na 

zdjęciu, ale już  nie w realu?  

Zwykle po 2 latach odzież 

robocza nadaje się do wymiany, 

ale niektóre, gorszej jakości ubrania z dobrze 

wyglądających na zdjęciu materiałów psują się, 

prują, dziurawią i mechacą szybciej.  

ZALECENIE: namacalnie w realu sprawdź jakość!  

 

Chętnie pomogę w doborze odzieży pracowniczej w 
atrakcyjnych cenach. 

Proszę złożyć zapytanie za pośrednictwem strony: 
 
http://odziezhotelowa.pl/zapytaj-eksperta/ 
 
Możesz też zapytać: 
 

 Telefonicznie: +48 606 915 050 

 Emailowo:  biuro@godet-krawiectwo.pl 
 

 

http://odziezhotelowa.pl/zapytaj-eksperta/

