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GOLD GİRİŞİM

HAKKIMIZDA

Saygılarımızla

GOLD ORGANİZASYON TEMİZLİK TEKSTİL PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş. olarak;
Verdiğimiz hizmetlerde, ilgili sektörlerden pay almanın, rekabet avantajı sağlamanın 
en temel şartlarından birinin sürdürülebilir müşteri mutluluğu olduğunun farkında olarak, 
müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilecek en ekonomik, hızlı ve kaliteli hizmeti şirket amacımız 
olarak algılıyoruz. 

Değerli müşterilerimizin daha verimli, daha kaliteli hizmet alabilmesi açısından, 
yenilikçi çözüm ortağınız GOLD GİRİŞİM gerekli teknoloji ve ARGE çalışmalarını 
sürekli biçimde yenileyerek sizlere sunmaktadır. Girişimin sırrı hiç kimsenin bilmediğini 
bilmektir. 
 
Şirketinizin ana faaliyetinin yürütülmesinde stratejik önem arz eden bu yardımcı 
boyutların tek elden yönetilmesi sayesinde sağlıklı ve şeffaf bir bütçeye, karşılaştırmalı 
maliyet olanağına, birimler arasında uyumlu bir koordinasyon ve bilgi paylaşımına ve 
bunların sonucunda, yapılan harcamalarda ciddi tasarruflara sahip olacaksınız.  

Çözüm ortaklarımız ile kapasitemizin birleştirilmesi bütünsel ve daha kapsamlı bir 
çalışma verimliliği sağlamaktadır. Yeni bir keşif için yeni yerler değil, yeni gözler gerekir.
GOLD GİRİŞİM olarak, siz değerli müşterilerimizin daima huzurlu ve mutlu olmasını 
sağlamak için, mükemmel sonuçlara ulaşmak amacıyla işimizi ilk günkü duyarlılık ile 
sürdürmekte ve sizlerle çalışmaktan onur duymaktayız. 
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Site ve Tesis yönetimi; 
Amacımız müşterilerimizin asli işleri dışında hiçbir ayrıntı ile meşgul olmamalarını sağlamaktır. 
Bu konuda ciddiyet titizlik ve profesyonelliği temel ilkeler olarak kabul edip çalışmaktayız.

ENTEGRE TESİS YÖNETİMİ
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GOLD GİRİŞİM olarak;
Verimliliği arttırmak isteyen işletmelere, Ofis yönetim ile ilgili sorunları 
ortadan kaldırmak,maliyetleri düşürmek adına uzman ekiplerden 
oluşan kadrolarımızla destek vermekteyiz.İşletmelerinizin zamandan 
tasarruf etmesi, ekonomik olarak kaynakların daha etkin biçimde 
kullanılmasını sağlamaktayız.

OFİS DESTEK HİZMETLERİ



- Bordrolama Hizmeti

- Toplantı ve Davet Organizasyonu Hizmeti

- Çağrı Merkezi Elemanı

- Resepsiyon Elemanı

- IT Veri Giriş Elemanı

- Bilgi İşlem Elemanı

- Lojistik Hizmet Elemanı

- Taşıma Elemanı

- Sosyal Hizmetler Elemanı



ORGANİZASYONORGANİZASYON



Her alanda yaptığımız etkinlik ve faaliyetleri kusursuz, ihtişamlı, göz alıcı, fevkalade ve profesyonel
olarak gerçekleştirmekteyiz. Siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten onur duyarız.

- Organizasyonlarınızda Özel Güvenlik ve Profesyonel Temizlik Hizmetleri
- Davet ve Toplantı Organizasyonları
- Gösteri ve Konser Organizasyonları
- Dönemsel Organizasyon Hizmetleri
- Fuar Organizasyonu
- Organizasyon Elemanı Temini 

Her alanda yaptığımız etkinlik ve faaliyetleri kusursuz, ihtişamlı, göz alıcı, fevkalade ve profesyonel
olarak gerçekleştirmekteyiz. Siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten onur duyarız.

- Organizasyonlarınızda Özel Güvenlik ve Profesyonel Temizlik Hizmetleri
- Davet ve Toplantı Organizasyonları
- Gösteri ve Konser Organizasyonları
- Dönemsel Organizasyon Hizmetleri
- Fuar Organizasyonu
- Organizasyon Elemanı Temini 



ÖZEL GÜVENLİK & 
GÖZETİM HİZMETLERİ



Bizim için en önemlisi sizin can ve mal güvenliğinizdir. 
Tüm detaylara önem veren hizmet anlayışımız, 
eğitimli personellerimiz ile karşılaşabileceğiniz 
sorunlarda yanınızdayız.

GOLD GİRİŞİM çözüm ortağı ile 5188 sayılı yasaya uygun 
olarak profesyonel yönetim kadrosuyla özel güvenlik hizmetini vermektedir.
Konusunda uzman kadrolar tarafından yapılan risk analizlerinde 
ihtiyaca cevap veren bir güvenlik kadrosu oluşturmaktadır.



Tehlikeli durumlarla karşılaşmaları muhtemel kişilerin özel hayatları olumsuz etkilenmektedir. 
Profesyonelce sunduğumuz koruma hizmetleri siz değerli müşterilerimize rahatsızlık vermeden 
en üst düzeyde koruma sağlamaktadır. Savunma ve yakın koruma eğitimi almış personelimizle 
can ve mal güvenliğiniz güvence altındadır. 

VIP KORUMA 



Casus böceklerin aranıp bulunması ve tespit edilmesi için sizlere kusursuz hizmet sunuyoruz.
Uzman ekiplerimizle projenizin fizibilitesini gerçekleştirerek kamera sistemlerini en uygungörüş 
açılarına yerleştirmekteyiz.

BÖCEK ARAMA
KAMERA SİSTEMLERİ



Amacımız sağlıklı ve hijyenik çalışma ortamları sunmaktır.
Endüstriyel İş Merkezlerinizin, Ofislerinizin, Villalarınızın, 
Dış Cephelerinden, İnşaat sonrası temizlik hizmetlerine, 
Gemi ve Yatlarınızın temizliği profesyonel kadrolarımızla 
günlük, haftalık, aylık periyotlarla özenle yapılmaktadır.

PROFESYONEL TEMİZLİK HİZMETLERİ



Kullandığımız çevre dostu kimyasallar, Eğitimli personellerimiz ve 
modern makinalarımızla hizmetlerimizi gerçekleştirmekteyiz.



Yaşam alanlarımızda bahçe ve bitkilerin bakımı, korunması, geliştirilmesi için sürekli bir bilinçile 
hareket etmekteyiz. Siz değerli müşterilerimize kaliteli ve ekonomik hizmetler sunmaktayız.

PEYZAJ & BAHÇE
BAKIM HİZMETLERİ



Bahçe Bakım ve Peyzaj Çevre ve Arazi Düzenleme, Sulama, Budama, Gübreleme, 
Toprak Havalandırma, Bitki İlaçlama, Yabani Ot İle Mücadele Aydınlatma, Çevre Süsleme ve 
Estetik Görünüm Bitki ve Çiçek Ekimi Ağaçlandırma, Çimlendirme ve Tasarım Periyodik Bakım
Gelecek Mevsimlere Hazırlama



T.C. Sağlık Bakanlığı ve TSE tarafından onaylı çözüm
ortağımız ile yaşam alanlarınızı haşere ve kemirgen

türlere karşı yüzde yüz garantili olarak korumaktayız.

HAŞERE İLAÇLAMA HİZMETLERİ





Teknik bakım ve onarım işlemlerinde profesyonel kadrolarımızla hizmetinizdeyiz.
- Tesis Teknik Bakım Hizmetleri
- Bakım Onarım Takip
- Ekipman Kontrol
- Ustalık İşleri
- Basit Bakım ve Onarım İşleri

TEKNİK BAKIM ONARIM





CATERING HİZMETLERİ



Hijyen ve Lezzetin bir arada sunulduğu, 
sağlığınıza duyarlı restoran kalitesinde 

CATERING hizmetleri sunmaktayız.
Özel davetlerinize özel çözümler getirerek 

mutluluğunuzu paylaşıyoruz. Her türlü 
davet ve organizasyonlarınızda yanınızdayız.



TEKSTİL



İTHALAT & İHRACAT

GOLD GİRİŞİM olarak ticaretin özen, dürüstlük ve 

ciddiyet gerektirdiğine inanıyoruz. Bu bilinçle ilkelerimiz 

doğrultusunda sürekli gelişen hizmetler sunmaktayız.

Yurt içi ve yurt dışındaki mal ve hizmet sunumu süresince, 

müşterilerimizle kurduğumuz kalıcı dostluklar ve ulaşmayı 

başardığımız müşteri sadakati hizmetlerimizden dolayı 

müşterilerimizin duyduğu memnuniyetin kanıtıdır. 



PAZARLAMA



Teknoloji ve pazarda oluşan değişimleri yakından izleyerek, 
güçlü yanlarınızı ortaya çıkarmanın sizlere sağlayacağı 
yararları belirleyerek, hedeflediğiniz satış amaçlarınıza 
ulaşmanızı sağlarız. 
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