
ALAPHELYZET

Az éves tervezési értekezleten a beszerzési részle-
get újabb kihívás elé állítják, nevezetesen, hogy 
további megtakarításokkal járuljon hozzá a vállalat 
sikeréhez. Mivel az árfejlődést nem lehet megállíta-
ni, és a korábbi évek tenderkiírásai 
miatt a termékárak amúgy is alac-
sonyak, a kihívás teljesítése her-
kulesi feladat.
Nem ritka, hogy a költségcsök-
kentést termékhelyettesítés ré-
vén szeretnék elérni. Gyakran a 
portfólió nem átlátható, az egyéni 
pozíciók nehezen azonosíthatók, 
és a termékhelyettesítés számos 
kockázattal jár. Az ajánlattételi 
hirdetményt vagy egy új rendszer-
partnerrel való együttműködést a 
termékkutatás és az adatharmonizáció komplex fo-
lyamata előzi meg.

A Lingemann ebben is örömmel támogatja Önöket.

LINGEMANN-ESETTANULMÁNY

A termékhelyettesítés problémáját differenciáltan 
kezeljük, és alaposan megvizsgáljuk az úgynevezett 
megtakarítási javaslatokat befolyásoló tényezőket. 
Jellemzően az egyik legnépszerűbb termékpaletta 
a munkavédelmi területé. A munkavédelemre vo-
natkozó követelmények és kiadások folyamatosan 
nőnek, és a termékkínálat hatalmas. A vállalati költ-
ségvetésért felelős kollégáknak gyakran olyan áru-
cikkekről kell gondoskodniuk, melyekre nagy men-
nyiségben van szükség, így az egyedi árcsökkenés 
gyorsan vezet jelentős megtakarításhoz.

Helyettesítő terméket majdnem mindig találni, ugya-
nakkor feltevődik a kérdés, hogy miért olcsóbb a 
másik alternatíva. Neves és nagymúltú gyártók, 
akikkel a Lingemann már évek óta sikeres és bizal-

mi együttműködést épített ki, gya-
kran kerülnek itt szembe kisebb, 
kevésbé fejlett struktúrával rendel-
kező importőrökkel. Tekintve, hogy 
a felhasznált anyagok és a termék 
tulajdonságai összehasonlítható-
ak, az árkülönbség oka máshol 
keresendő.

A különbség az egyenletes minő-
ségben, az áruk elérhetőségé-
ben, a gyártási feltételekben vagy 
egyszerűen a felhasználó szubjek-

tív észlelésében rejlik.
Ezért az egyes termékhelyettesítések előtt, az ügy-
féllel és a gyártóval közösen alaposan mérlegeljük 
az összes lehetőséget. Ha minőségi probléma okán 
akár egyetlen munkahelyi baleset is bekövetkezik, a 
költségcsökkentés hiábavaló volt.

MEGVALÓSÍTÁS

Ügyfelünk egy olyan munkafolyamatot azonosított, 
amelyhez új kesztyűt kellett kipróbálni. Minden ter-
mékhelyettesítés előtt előbb összegyűjtjük az infor-
mációkat és adatelemzést végzünk. Partnereinkkel 
és beszerzési forrásainkkal közösen kiválasztjuk 
azokat a termékeket, amelyek szóba jöhetnek, és 
beszerezzük a termékmintákat.
A kopásvizsgálatok során kiderül, hogy az új 
kesztyűmodell megfelel-e a követelményeknek. El-
lenőrizzük és dokumentáljuk az olyan termékjellem-
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zőket, mint a védőhatás, illeszkedés, viselési kom-
fortérzet, jellegzetes szag és a gyártási folyamatra 
gyakorolt esetleges hatások. Ha az ellenőrzés po-
zitív végeredménnyel zárul, tisztázni kell a kereske-
delmi részleteket: vásárlási mennyiségeket, vásár-
lási kötelezettségeket, jótállási feltételeket.
Ha a keretfeltételek megfelelőek, az hatalmas meg-
takarításokat eredményezhet. Egyik ügyfelünk rés-
zére, akinek az éves szükséglete kb. 13.000 pár 
kesztyűre rúgott, >18.000 eurós megtakarítást si-
került elérnünk. Ráadásul, BOOST.Towel adagoló-
automatánknak köszönhetően további 18%-os költ-
ségmegtakarítást értünk el: teljes siker!

MŰKÖDÉS ÉS FOLYAMATOS OPTIMALIZÁLÁS

Örömmel kísérjük végig ügyfeleink fejlesztési pro-
jektjeit, és támogatjuk őket a megvalósítási szaka-
szban. A gyártókkal folytatott megbeszélések és a 
bemutatók megszervezése ugyanúgy a munkame-
net részei, mint a megtakarítási projektek dokumen-
tálása és nyomon követése. Erre a célra saját adat-
bázisunkat integráltuk az ERP-be.
Számunkra fontos, hogy minden egyes esetre op-
timális megoldást találjunk. Legyen szó akár másik 
kesztyűmodellről, új szűrőről, hosszabb élettartamú 
vagy rövidebb karbantartási időközökkel rendelkező 
gépalkatrészekről: Vállaljuk a kihívást.

MÉRHETŐ SIKER

Sikeres megtakarítási projektekkel jelentős költ-
ségcsökkentés érhető el. Ha maga a költségcsök-
kentés nem is mindig volt megvalósítható, a kérdés 
felvetődött, azt megvizsgáltuk és dokumentáltuk. 
Ezek az információk fontos érveket szolgáltathatnak 
a jövőre nézve.

KAPCSOLAT

Érdekli, hogy milyen támogatást tudunk nyújtani az Ön 
vállalkozásához ? Vegye fel velünk a kapcsolatot egy nem kötelező 
erejű konzultációért, szívesen adunk tanácsot!
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