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Németh Péter – Horsens Partners Kft.

Péter a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzett okleveles építészmérnökként, 
ösztöndíjjal Dániában és Párizsban tanult. Késôbb a Közép-Európai Egyetemen illetve ösztöndíjjal
az Emory University, Atlanta, Business Schoolon szerezte meg MBA diplomáját.
2005-tôl a Siemens Real Estate portfoliómenedzsere volt Münchenben, majd 2007-tôl a Tippin
Corporation fejlesztési igazgatója, ahol a magyar, német és grúziai projekteket irányítja.

Több mint 150 millió eurót meghaladó ingatlanfejlesztési projekt felelôs vezetôje, a Horsens Partners
és több más ingatlanközvetítéssel, menedzsmenttel, tanácsadással és tervezéssel foglalkozó
sikeres cég alapítója és ügyvezetôje. Gyakran ad elô egyetemeken és konferenciákon.

Jámbor Árpád – Record Ajtó-automatizálási Kft.
 
Jámbor Árpád 2006. óta a cég ügyvezetôje, az All In Property egyik alapítója és Igazgatója. Tevékenységének 
fontosabb lépései: 1992-tôl 5 évig az egyik vezetô személyügyi tanácsadó iroda fômunkatársa és számítástech-
nikai trénere, majd 3 évig a svájci illetôségû Danzas Nemzetközi Szállítmányozó cég (ma már DHL) munkatársa, 
majd informatikai vezetôje, 2000-tôl kezdôdôen pedig az akkor alapított Record Ajtó Kft. mûszaki vezetôje, 
majd 2006-tól ügyvezetôje.
Munkásságát kiegészíti szakmai és társadalmi felelôsségvállalása, melyek közül a fontosabbak:
2005. óta Aluta (Alumínium és Homlokzat Egyesület) tagja, majd elnökségi tagja |  2010. óta a Rotary, mint 
a világ legnagyobb humanitárius szervezetének tagja |  2010. óta a BNI, mint a világ legnagyobb - üzleti 
ajánlásokon alapuló - szervezetének tagja |  2012. óta Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HUGBC) 
tagja |  2012. óta a Magyar Ipari Karbantartók Szervezete (MIKSz) tagja

Kassay Márta – SanOdor Kft.

Elsô tanulmányait a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Fôiskolán kezdte Szállodaipari Szakon, majd
felvette az Idegenforgalmi Szakot is másoddiplomás képzés keretén belül. Harmadik diplomáját
a Külkereskedelmi Fôiskolán szerezte meg Marketing és PR Szakirányban. Ezt követôen külföldön
dolgozott, leginkább spanyol nyelvterületen, Mexikóban és Spanyolországban, majd Franciaországban.
Munkája során rengeteg tapasztalatot szerzett a szállodaipar, idegenforgalom, vendéglátás, kiállítás
szervezés, rendezvényszervezés és a PR különbözô területein belül, melynek egyik végsô állomása
a Budapest Kongresszusi Központ Igazgatói széke volt. Öt nyelven beszél és használja is nyelvtudását
aktívan. Több céget hozott létre és mûködtet nagy sikerrel, melyek közül a Sanodor Kft. idén ünnepli
a 10 évfordulóját. Mint tulajdonos, rengeteg célja és terve van, amit 12 fôs csapatával rendre megvalósít.
Fô célja és küldetése egy kellemesebb, biztonságosabb higiéniai kultúra elterjesztése Magyarországon.

Laki Zsolt – PLE Group Kft.

Laki Zsolt, az AllIn Property Partners egyik alapító tagja mérnök-közgazdász végzettségû.
Felsôfokú tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Szegedi Élelmiszeripari Fôiskolai Karán (2004.),
illetve a gödöllôi Szent István Egyetemen (2008.) végezte. Értékesítési és vállalatvezetési tapasztalatait
a PLE Group Kft-nél 2009 óta kamatoztatja. Kezdetben értékesítési vezetô pozíciót tölt be,
2015. január 1-tôl pedig a cég ügyvezetôje.

Számos szakmai és üzleti szervezetben tag.
Magyar Ipari Karbantartók Szervezete (Társadalmi és Szakmai Kapcsolatok Bizottságának elnöke),
Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC, Tagfejlesztési Munkacsoport tag).
A beltéri levegôminôségen túl a környezetvédelem és a fenntartható fejlôdés elkötelezett híve.

Nagy Balázs – MasterClean Kft.

Nagy Balázs 35 éves közgazdász.
Tanulmányait 2004-ben fejezte be a Corvinus Egyetem szervezés és vezetéselmélet szakán, illetve
nemzetközi szinten tanult Dániában, illetve diplomázott Hollandiában EU Funds menedzsmentbôl. Több 
év amerikai multinacionális vállalatok pénzügyi területein szerzett vezetési tapasztalat után, 2009 óta napi 
szinten irányítja 450 fôs cégcsoportját, amely fô tevékenysége az épületfenntartás és az ingatlanhasznosítás.

Cége szakmai tag a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetségben (MATISZ),
illetve a nemzetközi ISSA-ben (The Worldwide Cleaning Industry Association).
Balázs angolul és németül felsôfokon beszél.

Premium care for properties

Ingatlanfejlesztés, kivitelezés, project management

Automatizált nyílászárók gyártása, javítása, karbantartása

Mosdóhigiénia, illatmarketing, víz nélküli takarítási technológia

Épületgépészeti szolgáltatások, légcsatorna tisztítás

Takarítás, zöldterület gondozás, ôrzés-védelem



Premium care for properties

Egyesülésünk megalakulását az 5 alapító tag többéves stratégiai együttmûködése elôzte meg.

Az építôipar és ingatlanüzemeltetés különbözô szektoraiban tevékenykedünk.

Az ügyfélkörünk azonos, mégsem vagyunk egymás versenytársai. A sok közösen végigvitt

projekt után elhatároztuk, hogy tudásunkat, szakmai tapasztalatunkat egyesítve,

üzleti kapcsolatainkat megosztva egy „egyablakos szolgáltatási pontot” hozunk létre.
 

A tagok célja nem egy újabb property- vagy facility management cég létrehozása volt,

hanem pont az ôket A-Z-ig kiszolgáló, leinformálható egyesülés megalapítása.

A kínált szolgáltatásokat partnereink egyben vagy külön-külön is igénybe vehetik, amelyekre

a garancia a tagok egymás tevékenységeire vállalt erkölcsi és üzleti felelôssége.

A HORSENS PARTNERS menedzsmentje 6 országot felölelô, 150 millió 

eurót meghaladó ingatlanfejlesztési és projektvezetési tapasztalat-

tal rendelkezik válogatott, minôségi munkákon. Magasan képzett, 

nemzetközi kvalifikációkkal rendelkezô szakembereink a lebonyolítások 

iránti személyes elkötelezettségük miatt különösen kedveltek a hazai és 

nemzetközi építtetôk, ingatlanfejlesztôk és beruházók körében. Szakmai 

tapasztalatunknak és kiváló partnereinknek köszönhetôen a legma-

gasabb minôségben, rugalmasan tudjuk kielégíteni megrendelôink 

ingatlannal és kivitelezéssel kapcsolatos különleges igényeit is.

Cégünk kimagasló szakértelemmel rendelkezik az alábbi területeken:

›  fôvállalkozás, generálkivitelezés: bérleménykiépítés, irodák és üzletek    

   kivitelezése, teljes körû, komplex befejezô szakipari munkálatok

›  hazai és nemzetközi projektek teljes körû lebonyolítása a koncepciótól 

   a beköltözésig beruházásszervezés és ingatlanfejlesztés

›  építészeti és mûszaki tervezés, építési engedélyeztetés, látványtervezés 

›  ingatlankeresés és adás-vételi tranzakciók lebonyolítása

Egyesített szakmai tudás
és tapasztalat a property-
és facility management 
cégek szolgálatában

A Record Ajtó-automatizálási Kft. a Svájci Agta-Record konszern 

100%-os tulajdonában lévô leányvállalat. E cég termékei az 1990-es 

években jelentek meg hazánkban, míg az állandó jelenlét 2000. óta 

biztosított. A svájci minôség és a magyar kollégák hozzáadott értéke 

miatt a cég 2006. óta az ország vezetô automata ajtó gyártója és for-

galmazója, emellett a legnagyobb szervizflottával- és alkatrész bázissal 

rendelekezô – nem csak Record termékeket javító – karbantartó- és 

szerviz cég e körben. Alább olvasható tevékenységeit vizsgálva 

láthatóan sok területet lefed, így a Record Kft. nagyszerû partnere 

lehet mind a kisebb, mind a nagyobb cégek mûszaki apparátusának, 

de portfóliójában található több bank- és kereskedelmi üzlethálózat, 

illetve nagy Facility Management cég is.

Tevékenységeink: › Automata ajtó és ajtónyitó automatika értékesítés

› Hô- és füstelvezetô rendszer értékesítés  › Alumínium portálszerkezet gyártás

› Minden típusú automata ajtó, szekcionált kapu, gyorskapu, sorompó,

hô- és füstelvezetô rendszer javítása, karbantartása  › Minden típusú tûzgátló 

szerkezet, tûzgátló ajtó, füstcsappantyú, füstfüggöny javítása és karbantartása

A PLE Group Kft. (1999-2014-ig Pap Légtechnika Kft.) megalapítása 

óta nyújt megrendelôinek magas színvonalú épületgépészeti

szolgáltatásokat. Kezdetekben leginkább a légtechnikai kivitelezés 

volt jellemzô, mára ez a teljes épületgépészetet lefedi. A kivitelezésen 

túl gépészeti karbantartással is foglalkozunk. Piacvezetôként 

vagyunk  ismertek belsô levegô minôség kontroll és  légcsatorna

tisztítási szolgáltatásainkról. További területeink a különbözô 

speciális tisztítások és mérések. Minden tevékenységünk mögött 

biztos elméleti háttér és kellô gyakorlati tapasztalat áll. Mérnöki 

tudásbázisunk, szolgáltatásaink széleskörû támogatást biztosítanak 

partnereinknek bármely fent említett területen a gyakorlati munka 

elvégzése elôtt, közben és azok nyomon követése során.

Tevékenységeink:

› Gépészeti kivitelezés  › Karbantartás  › Mérnöki szolgáltatások

› Légcsatorna tisztítás  › Egyéb speciális tisztítások, mérések  

A SanOdor Kft. 10 éve alakult azzal a céllal, hogy egy olyan higiéniai 

kultúrát terjesszen el széleskörûen Magyarországon, amellyel egy 

kellemesebb és biztonságosabb környezetet, jobb életminôséget tud 

teremteni.

Fôprofilunk a mosdóhigiénia, az illatmarketing és egy víz nélküli 

takarítási technológia kizárólagos forgalmazása Magyarországon. 

Szolgáltatásaink és termékeink között megtalálhatóak minden méretû 

helyiség illatosítására alkalmas automata illatosítók és komplett illatosító 

rendszerek, szagsemlegesítôk, enzim alapú és probiotikus tisztítószerek, 

mosdóhigiéniai adagolórendszerek, szelektív hulladékgyûjtôk, energia-

takarékos kézszárítók, környezetbarát szappanok, papíráruk és egyéb 

költséghatékony, innovatív megoldások.

Az elmúlt 10 év alatt a mosdókban felmerülô problémák folyamatos 

megoldásával elértük, hogy ügyfeleink ragaszkodnak hozzánk és nagyon 

sokan közülük, már 10 éve velünk együtt ünneplik a cég születésnapját.

Mosdóhigiéniai szolgáltatások
és illatosítás környezetbarát
módon, bevételt növelô
illatmarketing, víz nélküli
takarítási technológia

Tiszta ügy az épületfenntartásban.

A magyar tulajdonú MasterClean Kft. több, mint egy évtizede

nyújtja teljes körû takarítási, zöldterület gondozási, illetve vagyonvé-

delmi szolgáltatásait. Országos lefedettségû vállalkozásunk a nap

24 órájában az év minden napján áll ügyfelei rendelkezésére.

Megrendelôink köre az „A” kategóriás irodaházaktól, irodáktól, 

bevásárlóközpontoktól, street malloktól kezdve, ipari és logisztikai 

létesítményeken át egészen az állami közintézményekig terjed.

Napi szinten közel 830.000 m2 területen végezzük szolgáltatásainkat. 

Munkatársaink jól felkészült, diplomás menedzserek, illetve szakirányú 

OKJ-s végzettséggel rendelkezô szakemberek közül kerülnek ki.

A minôség mellett a környezettudatosságban is elkötelezettek vagyunk, 

így az elérhetô legjobb gép- és eszközparkkal, illetve környezetbarát 

tisztítószerekkel dolgozunk. Elektronikus monitoring rendszerünk 

lehetôvé teszi a gyors és rugalmas reagálást ügyfeleink igényeire.

Ingatlanfejlesztés,
beruházásszervezés,
project management,
építészeti tervezés
és generálkivitelezés

Automatizált nyílászárók
és tûzgátló szerkezetek
gyártása, javítása,
karbantartása az ország
egész területén

Teljes kör épülettakarítás,
speciális takarítások,
zöldfelület gondozás, vagyon-
védelem, portaszolgálat,
technikai rendszerek telepítése

Épületgépészeti tervezés-,
kivitelezés, karbantartás,
mérnöki szolgáltatások,
légcsatorna- és egyéb
speciális tisztítások


