miljöer. Våra tjänster utförs endast av egen rekryterad och utbildad personal. Alla anställda genomgår internutbildning med teori och praktik tillsammans med handledare för att sedan utgå från
våra olika kontor i landet.

”Spetskompetens
och flexibilitet”
Mystery Shopping

Precont skiljer sig från andra aktörer i branschen
främst genom att verka i både säkerhets- och Mystery Shopping-branschen. Genom att skörda det
bästa från dessa två världar har vi nått en unik position på marknaden och skapat konkurrensfördelar
– vilket har resulterat i tio år av trovärdig expansion och framgång.

Precont är ett familjeägt, nischat säkerhetsoch undersökningsföretag. Med över 12 000
kundobjekt täcker vi idag upp landets samtliga orter. Vi är oerhört stolta över att vara
ett ledande bolag i branschen och ett av
Sveriges snabbast växande företag.
Preconts huvudsyfte är att förebygga och avslöja
internt svinn samt mäta och förbättra kundupplevelsen. Vårt uppdragsfält är brett. Vi anlitas av butiker, varuhuskedjor, hotell, restauranger, nattklubbar, spelbolag, rederier, tåg- och flygbolag.
Genom korta beslutsvägar och en unik logistik
löser vi de mest komplexa uppdrag med kort framförhållning och stor flexibilitet – något som alltid är
högt uppskattat av våra kunder. Vår personal består
av en kompetent mix av personer med varierade
profiler, allt för att passa in i våra kunders olika

Bevakning

Kontrolltjänster

Huvudkontor
Ekbacksvägen 22, 168 69 Bromma
Växel: 08-27 30 33
info@precont.se

Mystery Shopping
Kvalitetsmätningar med anonyma
besök för att förbättra kundupp levelsen, följa upp rutiner och öka
försäljningen. Rapportering kan ske
med sammanställning, diagram och
trendutveckling på såväl övergripande som lokal nivå.

Region Syd
Zinkgatan 2, 234 35 Lomma
Tel: 040-630 09 70
Region Väst
Fabriksgatan 38-42, 412 51 Göteborg
Tel: 031-757 78 75
Ett urval av våra kunder:

Bevakning
Uniformerade hemgångskontroller
och civila butikskontroller samt
andra former av bevakningsverksamhet. Precont är ett auktoriserat
bevakningsföretag för tjänster med
utbildade väktare.

precont.se
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Civila kontrolltjänster med fokus
på internt svinn. Kontroll av kassaoch kontanthantering, varuhantering samt utredningar i till exempel
butiker och restauranger för att
minska svinn.
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Kontaktuppgifter:
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Kontrolltjänster
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Förtroende + kontroll =
Kvalitet & trygghet

