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 Avem deosebita plăcere și onoare de a vă aduce în prim-plan 
compania noastră, prezentându-vă activitățile și oportunităţile de 
afaceri pe care, considerăm noi, le putem dezvolta cu dumneavoastră, 
în scopul unor colaborări durabile și eficiente.

 Grupul de firme NEI HOLDING a fost înfiintat în anul 2002 ca o 
entitate cu capital privat, integral românesc, oferind și completând 
treptat o gamă de produse și servicii în diferite domenii. Mai exact, 
activitățile de bază ale companiei au pornit de la furnizarea de servicii 
de securitate, protecţie, pază, transport valori, instalări de sisteme 
tehnice, ajungând în prezent să ofere servicii integrate și în domeniul 
securităţii la incendiu, serviciilor de detectivi, consultanței în afaceri, 
confecţiilor de echipamente de protecţie și serviciilor medicale.

 Knowhow-ul echipei manageriale precum și al tuturor 
colaboratorilor, partenerilor și al  intregului personal se bazează pe o 
experienţă de peste 19 ani în domeniile din portofoliul holdingului, 
fapt ce garantează calitatea la cel mai înalt nivel a serviciilor prestate 
de companie. Această experienţă începe din sectorul de consultanță și 
continuă până la asigurarea integrală a serviciilor din portofoliul 
companiei.

 Astfel, Nei Divizia de Securitate, Nei View, Nei Facility 
Management,  Nei Medica Asist, Nei Air, Nei Fire Services,  
Compania de Detectivi Nei,  Nei Tehnic Si Calitate, Nei Fashion Style 
si Nei Management Consulting, toate firme din cadrul Neiholding, pot 
deveni parteneri de încredere ai companiei dumneavoastră.



dispecerat.video@neisecuritate.ro

Tel: 021 60 10 617

021 9502
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TRASPORT VALORI ȘI ÎNSOȚIRE 
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office@neiview.ro

Proiecte sisteme de Securitate

Asigurări
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NEI FACILITY MANAGEMENT vă pune la dispoziție o gamă completă de servicii, începând de la 
activități de mentenanță tehnică, office suport, catering și transport pentru angajați, până la activități 
de curățenie și peisagistică. Toate într-un singur loc.

MENTENANȚĂ TEHNICĂ CLĂDIRI

 Asigurăm mentenanță tehnică pentru toate tipurile de clădiri: 
clădiri de birouri, hoteluri, complexe rezidențiale, parcări, spații 
comerciale, dar și clădiri și spații industriale.

 Am reușit să câștigăm și să menținem de-a lungul timpului 
încrederea și parteneriatul tuturor companiilor cu care lucrăm.

SERVICII DE CURĂȚENIE

 Știm cat de importantă este sa vă simțiți bine în spațiile în care 
vă desfășurați activitatea, așa că venim în ajutorul dumneavoastră cu 
un serviciu complet de curățenie și întreținere.
 
 Bazându-ne pe experiența și calitatea ridicată a serviciilor pe 
care le prestăm și pe echipamentele de ultimă generație pe care le 
utilizăm, asigurăm curățenia profesională tuturor tipurilor de clădiri.

PEISAGISTICĂ

 Prima impresie contează. La fel e și pentru businessul tău. 
Serviciile de peisagistică presupun proiectarea, planificarea și 
amenajarea spațului verde, astfel încât rezultatul obținut să fie cel dorit 
de către client, să denote eleganță și să încânte privirea.

 Nei Facility Management lucrează cu cei mai buni tehnicieni 
peisagiști care coordonează și aplică metodele și principiile din 
domeniu, dar care au și un simț estetic dezvoltat. Apelează cu 
încredere la compania noastră pentru servicii de peisagistică și 
menține-ți viu spațiul verde pe care îl deții.

SOLUTII LA INDEMANA TUTUROR

021 9403
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021 9403

Compania NEI FACILITY MANAGEMENT, este dedicată clienților noștri pentru soluții integrate și 
complete de management și administrare, astfel încât spațiile dumneavoastră să fie bine întreținute, 
în siguranță și totul la un cost optimizat.

OFFICE SUPORT

 Externalizarea anumitor sarcini vă oferă posibilitatea de a vă 
eficientiza timpul și de a avea mai multa flexibilitate pentru a vă ocupa 
de dezvoltarea afacerii pe care o dețineți. 
 Venim în ajutorul dumneavoastră cu o echipă specializată, cu 
expertiză în domeniu, pregătită să rezolve rapid toate sarcinile 
apărute. Calitatea ne reprezintă, iar acest lucru îl dovedim în toate 
parteneriatele pe care le avem.

TRANSPORT ANGAJAȚI

 Asigurarea transportului spre locul de muncă reprezintă un 
avantaj importanat pentru mulți angajați și reprezintă o modalitatea 
prin care vă puteți asigura de punctualitatea acestora.
 Nei Facility Management asigură servicii de transport angajați 
la și de la locul de muncă. Siguranța pasagerilor este pe primul loc, 
așadar punem accent pe pregătirea și specializarea personalului. 
Apelează cu încredere la noi pentru serviciul de transport și ai grijă de 
angajații tăi.

CATERING ANGAJAȚI

 Munca în echipa este extrem de importantă pentru buna 
funcționare a multor companii, iar atmosfera de la locul de muncă 
poate influența calitatea serviciilor prestate. 
 Pauza de pranz reprezintă momentul ideal în care relațiile din 
cadrul echipei pe care o conduceți se pot forma și dezvolta, așadar 
oferim servicii de catering pentru angajații dumneavoastră. Meniu 
diversificat și proaspăt preparat pentru pauze relaxate și echipe unite.
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 office@neimedica.ro

Ne preocupă calitatea actului medical şi punem accent pe:
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Atribuţiile serviciului de Medicina Muncii:
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office@neifire.ro



11

Agenția Privata de 
Investigații

NEI



12



13

office@neifashion.ro
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office@neiconsulting.ro



office@neiholding.ro
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