
Poznate 5 korakov 
do povišanja dobička?
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Strokovnjaki Unija Consulting jih poznamo! 
Skrivnost ni vedno le v povečanju prodaje, ampak tudi v 
znižanju stroškov. Naši strokovnjaki vam s pomočjo analize 
optimizacije stroškov pomagajo ugotoviti, kje lahko prihranite, 
predlagajo ukrepe in jih z vašo pomočjo tudi izvedejo. 
Tako v petih korakih znižate stroške in povečate dobiček. 
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Za dober začetek 
sodelovanja
Sklenemo pisni dogovor, s katerim nas 
pooblastite za vpogled  v vaše poslovne 
dokumente, stroške in delovne procese, 
določimo pa tudi ostale medsebojne 
pravice in obveznosti.

Analiza stroškov
Pod drobnogled vzamemo določene 
stroške podjetja, pri čemer se 
osredotočimo na naslednje segmente:

• nepremičnine
• zavarovanja
• finance (tečaji, obresti, provizije)
• telefonijo
• energijo

Na vašo željo lahko pregledamo tudi 
nekatere druge stroške.

Predlog rešitev za 
zmanjšanje stroškov
Po zaključku analize vam predstavimo 
rešitve za zmanjšanje stroškov, ki so 
lahko zelo različne: od poglobljenega 
razgovora z dobavitelji, zamenjave 
dobaviteljev ali reorganizacije delovnega 
procesa do uvedbe kakšne kontrole itd.
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Cena ni fiksno določena. Naše edino 
plačilo je polovica prihranka, ki ste ga 
ustvarili z našo pomočjo za dogovorjeno 
obdobje trajanja nove pogodbe. Če torej 
prihranka ni, vas to ne stane nič.

IN KAKŠNA 
JE CENA TE 
STORITVE?
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Implementacija 
predlaganih rešitev
Skupaj z vami se lotimo realizacije 
dogovorjenih rešitev.

Spremljanje gibanja 
stroškov
Po preteku 3 mesecev naredimo 
primerjalno analizo, v kateri ugotavljamo, 
ali smo na »dobri poti« ali ne. V kolikor 
ugotovimo, da nam določenih stroškov 
kljub vsem naporom in ukrepom ne 
bo uspelo znižati, v dogovoru z vami 
aktivnosti opustimo. To za vas ne pomeni 
nikakršnih stroškov.

V kolikor ugotovimo, da smo na »dobri 
poti«, nadaljujemo z delom dokler ne 
pretečeta dve leti od začetka dela. V 
tem času ves čas spremljamo gibanje 
stroškov, za katere smo izvedli ukrepe in 
vam o ugotovitvah tudi poročamo.



Zakaj bi se torej odločili 
za sodelovanje z nami?
• Ker naši strokovnjaki  dnevno sprem-

ljajo vse vrste stroškov ter jih zato 
lahko primerjajo in ugotavljajo, kaj je 
»razumna višina«;

• ker imamo dobro pogajalsko 
izhodišče pri dobaviteljih;

• ker je naše plačilo odvisno le od višine 
prihrankov, ki ga uspemo ustvariti za 
vas;

• ker lahko od sodelovanja kadarkoli od-
stopite brez stroškov/penalov;

Za več informacij oziroma naročilo 
storitve nam pišite na 
info@unija.com 
ali nas pokličite na 
01 360 20 00. 
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