
Z-Security

Η Z SECURITY SERVICES ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.,Â είναι ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών
φύλαξης - ασφάλειας. Ιδρύθηκε την 1/4/2000 με πρωταρχικό στόχο, να προβάλλει, ένα
διαφορετικό πρόσωπο στον τομέα των υπηρεσιών ασφάλειας, με πρωτοποριακή
λειτουργική ανάπτυξη και οικονομική ευελιξία.

Οι άνθρωποι που στελεχώνουν την Z SECURITY SERVICES ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. υπήρξαν στο
παρελθόν διοικητικά στελέχη του δημόσιου δικαίου, στον τομέα της ασφάλειας, με
εκπαίδευση από έμπειρους αξιωματικούς των σωμάτων ασφάλειας.
Το προσωπικό ενημερώνεται και εκπειδεύεται σε τακτά διαστήματα με σεμινάρια
επιμόρφωσης και προγράμματα εκπαίδεσης από αναγνωρισμένες σχολές όπως η σχολή
ΩΜΕΓΑ.

Η Z SECURITY SERVICES ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. διατηρεί συνεργασίες:

α) Στον επιχειρηματικό τομέα με την εταιρεία DUAL TEK HOME AND BUSINESS
SYSTEMS  με έδρα τον ΚΑΝΑΔΑ

β) Στον τομέα τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης με την εταιρεία SIGMA SECURITY.

Η φιλοσοφία της Z SECURITY SERVICES ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. είναι η συνεχής παρουσία,
ενημέρωση και παρακολούθηση των προβλημάτων του πελάτη, προσωπικά από τα
διοικητικά στελέχη, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο, άμεση λύση και αποτελεσματικότητα,
στα όποια προβλήματα προκύψουν, στον τομέα φύλαξης της εταιρείας με την οποία
συνεργάζεται.

Η Z SECURITY SERVICES ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., έχει ως αντικείμενό της :      
    1. Την Οργάνωση φύλαξης, ασφάλειας προσώπων, μελών οικογενειών, οικιών,
επιτήρηση και συνοδεία αυτών με αυτοκίνητα και μηχανές.

  
    2. Τη σύνταξη μελετών συστημάτων ασφαλείας.  
    3. Την εφαρμογή παροχής υπηρεσιών συστηματικής φύλαξης εργοταξίων, εργοστασίων,
βιομηχανοστασίων, κέντρων διασκέδασης, εμπορικών συγκροτημάτων, σχολικών κτιρίων,
αθλητικών εγκαταστάσεων, εργασιακών χώρων κλπ.   
    4. Την εγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθησης κλειστών κυκλωμάτων, καταγραφής
και ανίχνευσης κινδύνων ασφαλείας εκ του σύνεγγυς και εξ αποστάσεως.   
    5. Τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού συστημάτων ασφαλείας.  

  
  Η Z SECURITY SERVICES ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. έχοντας επίγνωση των εξελίξεων στην οικονομία
και στην αγορά, είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή, να προσφέρει, εναλλακτικές οικονομικές
λύσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών της, σε πλαίσιο οικονομικών περικοπών.

Η Z SECURITY SERVICES ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα λειτουργίας
της, κατόρθωσε, με σταθερά βήματα, να εδραιωθεί και να αναπτυχθεί, στον χώρο παροχής
υπηρεσιών ασφάλειας, δημιουργώντας καλό όνομα στην αγορά, με προοπτική ευρείας
ανάπτυξης και εξέλιξης.   
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