Säästöä yrityksellesi…
yrityksellesi…

Versa Finland
Kustannussäästöjen hakeminen on usein vaivalloista ja erityisosaamista vaativaa,
mutta nopein tapa parantaa tulosta on karsia kustannuksia. Me olemme sitä varten.
Autamme teitä saavuttamaan tavoitteenne kilpailuttamalla palveluntarjoajanne.
Autamme asiakkaitamme säästämään ulkoisissa kustannuksissa vaivattomasti,
ammattitaitoisesti ja luottamuksellisesti.
Suhtaudumme tehtäväämme vakavasti, yrityksen koosta riippumatta ja seuraamme
prosessia ja asiakastyytyväisyyttä myös toimeksiannon päätyttyä. Saat arvokasta
tietoa,
jonka
avulla
voit
kehittää
bisnestäsi
edelleen.

Palvelumme
Kartoitamme, kilpailutamme ja tarvittaessa vaihdamme ulkoiset palvelut puolestasi.
Ansaintalogiikkamme perustuu aitoon molemminpuoliseen hyötyyn, sillä
konsulttipalkkiomme muodostuu osuudesta saavutetusta säästöstä
Ulkoistamalla ydinliiketoimintaasi kuulumattomat järjestelyt Versa Finlandille sinulle
jää enemmän aikaa olennaiseen. Halutessasi voit osallistua kilpailutuspooleihimme,
jolloin pääset hyödyntämään tukkuostajan edut.

START
Aloittavan yrityksen palvelut.

PREMIUM
Toimintansa vakiinnuttaneen yrityksen tai yhteisön palvelut.

Palveluprosessi
Palveluprosessi
1.
2.

Yhteydenotto paikalliseen konsulttiin.
Säästökohteiden kartoitus.

3.

Kulukategorioiden vertailu sopimuksen mukaan.

4.

Tulosten esittäminen ja ratkaisuehdotukset.

5.
6.

Mikäli päädyt palveluntarjoajien muutoksiin, konsulttimme siirtää palvelut
puolestasi ja palkkio määräytyy osuutena saavutetusta säästöstä.
Seuraamme prosessin etenemistä ja asiakastyytyväisyyttä.

Cost Management
Kustannussäästöjen osalta emme keskity perinteiseen Cost- Managementiin kuten
materiaalihallintaan tai logistiikkaan, vaan palvelujen kilpailuttamiseen.
Yleisimmät kustannussäästökohteet ja niissä saavutetut kustannussäästöt ovat:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toimistotarvikkeet 25 %
IT-, puhelin ja tietoliikenne 32 %
Leasing 24 %
Finanssi ja riskienhallinta 18 %
Kirjanpito ja palkanlaskenta 40 %
Kuriiripalvelut 16 %
Henkilöstövuokrauspalvelut 7 %
Jätehuolto 15 %
Työpuvut 31 %
Vartiointi ja toimitilaturvallisuus 29 %
Siivous- ja puhtaanapito 21 %
Energia 28 %

Tavoittelemme keskimäärin 20 % vuosittaista säästöä edellä mainittujen
kulukategorioiden osalta. Tutustuthan Internetsivuillamme olevaan kululaskuriin,
jonka avulla voit tarkistaa, paljonko säästöjä alasi yritykset ovat keskimäärin
saavuttaneet kauttamme.

Laatu
”Hyvää ei saa halvalla”-sanonta pitää osittain paikkansa. Konsulttimme tiedostavat,
että hinta ei ole ainoa kriteeri, jolla palveluntarjoajia valitaan. Näin ollen keräämme
järjestelmällisesti tietoa asiakkaidemme tyytyväisyydestä palveluntarjoajiinsa.
Keräämämme asiakastyytyväisyys-scoring on asiakkaidemme käytössä heidän
tehdessä päätöstä palveluntarjoajista.
Vuosittainen Versa Yritysbarometri on osoittanut, ettei keskimääräinen hinta-laatusuhde ole optimaalisella tasolla, mutta palvelumme avulla asiakkaamme voivat
saavuttaa samalla hinnalla parempaa palvelua tai samaa/parempaa palvelua
edullisemmalla hinnalla.

Versa Yritysbarometri
Versa Finland julkaisee puolivuosittain yritysbarometrin, jolla kartoitetaan
suomalaisten yrityspäättäjien asennoitumista ja käyttäytymistä koskien
kustannushallintaa. Tiesitkö että viimeisimmän yritysbarometrin mukaan:
37% yrityspäättäjistä ei ollut vertaillut
kustannuksia sen vaivalloisuuden vuoksi.

ei-strategisia

48% ei ollut vertaillut kustannuksia ajan puutteen vuoksi.

7% koki, että yrityksen kustannushallinta on hyvällä tasolla,
koska yritys toimii tehokkaasti jollain hankinnan osa-alueella.

60% koki palveluiden yhdenmukaisen vertailun erittäin
vaikeaksi.

65%:ssa asiakasyrityksistämme, joissa kuluneen vuoden
aikana
oli
YT-neuvottelut,
havaittiin
merkittäviä
kustannussäästökohteita ei-strategisissa kuluerissä.

60% yrityspäättäjistä suhtautui epäilevästi riskittömään
mahdollisuuteen pienentää kustannuksia vaivattomasti.

Ymmärrämme, että ydinliiketoiminta ja strategiset kustannukset ovat
prioriteettilistan kärjessä. Sen vuoksi tarjoamme sinulle mahdollisuuden keskittyä
olennaiseen. Versa Finland ei ole ”saneerauskonsultti”, sillä puuttumalla eistrategisiin kustannuksiin voit säästää työpaikkoja.

Yhteystiedot
Teljosuo Kirsi

Ojala Jani

Partner / Hallituksen puheenjohtaja

Partner / Toimitusjohtaja

040 1577 773
kirsi.teljosuo@versafinland.com

040 5951 467
jani.ojala@versafinland.com

Daniliants Artem

Ylivainio Jarmo

Partner / CMO
050 4044 299
artem.daniliants@versafinland.com

Liikkeenjohdon konsultti
Kanta- ja Päijät-Häme, Uusimaa
050 5602 577
jarmo.ylivainio@versafinland.com

Kalliala Kari

Alaruikka Simo

Liikkeenjohdon konsultti
Uusimaa
040 540 8335
kari.kalliala@versafinland.com

Liikkeenjohdon konsultti
Lapin lääni
0400 395 953
simo.alaruikka@versafinland.com

Berg Satu

Läntinen Sirpa

Liikkeenjohdon konsultti
Etelä- ja Keski-Pohjanmaa
0400 279 372
satu.berg@versafinland.com

Liikkeenjohdon konsultti
Keski-Suomi
0400 712 511
sirpa.lantinen@versafinland.com

Mäkelä Anssi
Liikkeenjohdon konsultti
Pirkanmaa
040 778 7743
anssi.makela@versafinland.com

www.versafinland.com
info@versafinland.com

