
SITUAȚIA INIȚIALĂ

În cadrul ședinței anuale de planificare, departa-
mentul de achiziție este provocat să contribuie la 
succesul firmei prin economii suplimentare. Deoa-
rece evoluția prețurilor nu poate fi oprită și multe 
prețuri ale produselor sunt deja la 
un nivel scăzut din cauza ofertelor 
din anii anteriori, această cerință 
devine o sarcină herculeană.
Nu arareori există dorința de a eco-
nomisi costuri prin substituiri de 
produse. Portofoliul este adesea 
netransparent, pozițiile individuale 
sunt dificil de identificat, iar schim-
barea produselor implică un număr 
mare de riscuri. La începutul unei 
licitații sau înainte de a colabora cu 
un nou partener de sistem, există 
un proces complex de cercetare a produselor și de 
armonizare a datelor.

Lingemann va fi bucuros să vă sprijine în acest sens.

ANALIZĂ REALIZATĂ DE LINGEMANN

Tema substituției produsului o privim în mod 
diferențiat și examinăm cu atenție toți factorii de 
influență pentru așa-numitele propuneri de econo-
misire. O gamă populară de produse pentru ace-
asta sunt cele din sfera protecției muncii. Cerințele 
și cheltuielile pentru securitatea muncii sunt în 
continuă creștere, iar varietatea de produse este 
enormă. Pentru cei responsabili cu costurile într-o 
firmă, există adesea articole, de exemplu mănuși de 
lucru, care sunt necesare în număr mare și o redu-
cere a prețurilor individuale duce rapid la economii 
semnificative.

Un produs alternativ poate fi găsit aproape întotde-
auna, însă în același timp ne întrebăm de ce alter-
nativa este mai ieftină. Producători consacrați și de 
renume, cu care Lingemann lucrează cu succes și 

cu încredere de ani de zile, stau 
aici împotriva importatorilor mai 
mici cu structuri mai puțin dezvol-
tate. Dacă materialele utilizate și 
proprietățile produsului sunt com-
parabile, diferența de preț trebuie 
să aibă o origine diferită.
Diferența poate consta în cali-
tatea continuă, disponibilitatea 
mărfurilor, condițiile de producție 
sau pur și simplu în percepția 
subiectivă a utilizatorului.
De aceea, cântărim cu atenție toa-

te opțiunile între ele cu clienții și producătorii noștri 
înainte de a substitui un produs. Dacă chiar și un 
singur accident la locul de muncă are ca rezultat o 
vătămare din cauza unei probleme de calitate, eco-
nomia de preț a fost inutilă.

TRANSPUNERE

Clientul nostru a identificat un flux de lucru pentru 
care trebuie testată o nouă mănușă. Înainte de fie-
care substituire a produsului, colectăm mai întâi 
toate informațiile și analizăm datele. Cu partenerii 
noștri și sursele de aprovizionare, selectăm acum 
posibile produse și procurăm exemplare mostră.
La testele de purtare, se determină acum dacă 
noul model de mănuși îndeplinește cerințele. Tre-
buie verificați și documentați factori precum efectul 
de protecție, potrivirea, confortul la purtare, mirosul 
inerent, eventualele efecte asupra procesului de 

AM REUȘIT SĂ REALIZĂM 
O ECONOMIE DE 
> 18.000 DE EURO 

CU UN CLIENT PENTRU 
UN NECESAR ANUAL DE 
APROXIMATIV 13.000 DE 

PERECHI.

ECONOMII DE PRODUSE
REDUCEREA COSTURILOR PRIN SUBSTITUIREA PRODUSULUI



producție. Dacă această verificare are rezultat po-
zitiv, trebuie clarificate detaliile comerciale: cantități 
de cumpărare, obligații de cumpărare, modalități de 
garanție.
Dacă condițiile-cadru corespund, se pot realiza eco-
nomii uriașe. Am reușit să realizăm o economie de > 
18.000 de euro cu un client pentru un necesar anual 
de aproximativ 13.000 de perechi. În plus, am reușit 
să reducem consumul prin intermediul dispenseru-
lui nostru automat de articole BOOST.Tower cu încă 
18%: un succes complet!

FUNCȚIONARE ȘI OPTIMIZARE CONTINUĂ

Suntem bucuroși să ne însoțim clienții în proiec-
tele de substituție și să îi sprijinim în derularea 
operațională. Schimbul cu producătorii și organiza-
rea programărilor de prezentare fac parte din sarci-

nile noastre la fel ca și documentarea și urmărirea 
proiectelor de economisire. În acest scop, am integ-
rat o bază de date proprie în ERP-ul nostru.

Ceea ce contează pentru noi este să găsim soluția 
optimă pentru fiecare caz individual. Fie că este vor-
ba despre un model diferit de mănuși, un filtru nou 
sau piese de mașină cu o durată de viață mai mare 
resp. cu intervale de întreținere mai mici: Acceptăm 
provocarea.

SUCCES MĂSURABIL

Prin proiecte de economisire de succes pot fi rea-
lizate în mod țintit economii mari. Chiar dacă o 
economie nu poate fi realizată, a fost pusă sub 
semnul întrebării, verificată și documentată. Aces-
te informații pot oferi argumente importante pentru 
viitor.

CONTACT

Sunteți interesat de sprijinul pe care vi-l putem oferi pentru afacerea 
dumneavoastră? Contactați-ne pentru o consultație fără obligații, vă 
vom sfătui cu plăcere!
 
info@lingemann.ro
www.lingemann.ro
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