ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΕΙΩΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Μείωση Λειτουργικού Κόστους Επιχειρήσεων
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πλαίσια των αναγκών
των σύγχρονων επιχειρήσεων, παρέχει την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
Η παρουσίαση επιδιώκει να καταστήσει σαφή την Υπηρεσία Μείωσης Λειτουργικού
Κόστους, παραθέτοντας πληροφοριακό υλικό για τα παρακάτω θέματα:
 Τι κάνουμε.
 Τι δεν κάνουμε.
 Ποια κόστη εξετάζουμε.
 Σημαντικά σημεία.
 Ροή της υπηρεσίας.
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Τι κάνουμε
• Αναλύουμε, λεπτομερώς, τα έξοδα της επιχείρησής σας (Value Analysis
Methodology).
• Εκπονούμε συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking).

• Κατανοούμε πλήρως τους τρόπους προμηθειών σας, κάνοντας αναλυτική
επισκόπηση του ιστορικού αγορών.
• Προσδιορίζουμε περιοχές για εξοικονόμηση χρημάτων χωρίς μείωση της
ποιότητας ή της ποσότητας.
• Εξετάζουμε κατηγορίες δαπανών που δεν υπόκεινται σε λεπτομερή ανάλυση
από την επιχείρηση, λόγω έλλειψης χρόνου ή γνώσης.
• Παρουσιάζουμε συγκεκριμένες προτάσεις για την εξοικονόμηση χρημάτων, με
ουσιαστική αξία για την επιχείρηση, εκτιμώντας τον καλύτερο συνδυασμό
επιπέδου εξυπηρέτησης, διανομής, ποιότητας, αξιοπιστίας, τιμής.
• Υποστηρίζουμε την επιχείρηση στην υλοποίηση των προτάσεων.
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Τι δεν κάνουμε
• ΔΕΝ πουλάμε προϊόντα.
• ΔΕΝ εκπροσωπούμε προμηθευτές.
• ΔΕΝ προτείνουμε μείωση προσωπικού ή μισθών.
• ΔΕΝ μειώνουμε την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών.
• ΔΕΝ μοιραζόμαστε με τρίτους πληροφορίες που αφορούν την επιχείρησή σας,
την στρατηγική της και τα προϊόντα της.
• ΔΕΝ ομαδοποιούμε δαπάνες πολλών επιχειρήσεων για την επίτευξη
χαμηλότερων τιμών.
• ΔΕΝ σας υποχρεώνουμε να ακολουθήσετε τις συμβουλές μας.
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Ποια κόστη (ενδεικτικά) εξετάζουμε
• Αναλώσιμα Γραφείου & Η/Υ

• Ταξίδια & Ξενοδοχεία

• Ασφάλιστρα

• Ταχυμεταφορές / Courier

• Πρώτες και βοηθητικές ύλες

• Τηλεπικοινωνίες

• Μεταφορές & Διανομή

• Υλικά καθαριότητας

• Μισθώσεις Οχημάτων

• Υπηρεσίες Καθαρισμού

• Συμβόλαια Συντήρησης

• Υπηρεσίες Φύλαξης / Security

• Υπηρεσίες Απολύμανσης

• Ένδυση & Είδη ασφαλείας

• Υλικά συσκευασίας

• Καύσιμα Οχημάτων
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Σημαντικά σημεία
• Λειτουργούμε συμπληρωματικά στην επιχείρησή σας και συνεργαζόμαστε με την ήδη
υπάρχουσα δομή αγορών και προμηθειών της επιχείρησης.
• Οι σημερινοί προμηθευτές ενημερώνονται για τον ρόλο μας.
• Διαπραγματευόμαστε με πλήθος προμηθευτών, αλλά οι σημερινοί σας προμηθευτές,
συνήθως, προτιμώνται. Στατιστικά, στο 70% των δαπανών που χειριζόμαστε, οι
υπάρχοντες προμηθευτές διατηρούν τον πελάτη.
• Οι τελικές αποφάσεις επί των προτάσεών μας για τη μείωση του λειτουργικού κόστους,
λαμβάνονται από εσάς.
• Σε κάθε διαπραγμάτευση με προμηθευτές και στις συστάσεις που θα ακολουθήσουν
προς εσάς, θα κρίνουμε κάθε προσφορά βάση της μεγαλύτερης αξίας. Ο ορισμός της
μεγαλύτερης αξίας περιλαμβάνει -αλλά δεν περιορίζεται- στη μελέτη των επιπέδων
εξυπηρέτησης, ποιότητας προϊόντος, όρων παράδοσης, εμπορικό ιστορικό, κόστος
αλλαγής προμηθευτή, τιμή μονάδας. Δεν θα προτείνουμε ποτέ αλλαγή βάση τιμής και
μόνο.
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Ροή της υπηρεσίας
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