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Vill du öka ditt företags lönsamhet? 
Att spara pengar är inte speciellt roligt... däremot är det otroligt 
lönsamt! 

Idag utförs ”Cost Reduction”-uppdrag av Managementkonsulter som exempelvis 
Accenture och McKinsey. Deras arbete är komplext, tar tid och är väldigt dyrt, och 
därför är det bara riktigt stora företag som har råd med det. 

Men nu ändrar vi på det! Med Benchtell blir avancerad kostnadsreducering 
tillgängligt för alla företag, små som stora. Med vår digitala benchmarkingplattform 
kan företag själva jämföra sina kostnader och avtal med andra liknande företag i 
syfte att förbättra sin lönsamhet. Det är säkert, snabbt och enkelt och normalt sparar 
man 5% av sina kostnader vilket betyder att man ökar vinsten med 25-50%. 

Tre helt integrerade delar 

1. Kostnadsanalys 

Ni jämför era kostnader med andra 
liknande företag genom att kostnaderna 
sätts i förhållande till bl.a. bransch, 
omsättning och antal anställda. De 
kostnadsområden som ni sannolikt kan 
reducera identifieras och ni får direkt 
svar på vilka områden som bör ses över 
först. Behöver ni hjälp att ta reda på de 
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bakomliggande anledningarna kan ni prata med er revisor, redovisningsbyrå eller 
med oss på Benchtell. 

2. Automatisk jämförelse av avtal 

För de områden där vi identifierat störst besparingspotential registrerar ni era avtal. 
Våra mallar hjälper er att hitta viktiga avtalsparametrar och ni får veta hur avtalen står 
sig jämfört med andra liknande avtal. Vi beräknar även en årlig besparingspotential 
baserat på hur mycket pengar ni skulle kunna spara om ni tecknade om avtalen i 
dag. Ni kan därmed enkelt prioritera de avtal som bör ses över så att ni lägger tid 
på det som ger mest effekt. 

3. Automatiserad avtalsbevakning 

Genom att registrerar era befintliga leverantörsavtal i tjänsten automatiseras också 
er avtalshantering och ger er fullständig kontroll. Avtalen organiseras tidsmässigt 
och ni får påminnelser om när något avtal bör ses över så att ni exempelvis inte 
missar att omförhandla ett avtal innan det automatiskt förlängs, säga upp avtalet i 
god tid innan det löper ut eller liknande. 

Sagt om Benchtell 

  

”Vi är väldigt nöjda med Benchtell. 
Tjänsten är tydlig och smidig att använda 
vilket gör det förvånansvärt enkelt att 
tillgodogöra sig information och jämföra 
den med andras.” - Pär Kadziolka, VD, 
Royal Greenland 

“Vi ansåg oss redan vara hyfsat 
kostnadseffektiva men efter en snabb 
kostnadsanalys baserad på vår egen 
bokföring, identifierade Benchtell stora 
kostnadsbesparingar som innebar att vi 
direkt förbättrade vårt resultat.” - Stefan 
Lind, VD, Third Base AB 

  

 

”Extremt intressant eftersom det inte finns 
något liknande på marknaden idag.” - 
Jonas Nihlberg, Regionchef, KPMG Malmö 

”Benchtells analyser är baserad på faktiska 
bokföringsdata, inte branschstatistik och 
traditionella nyckeltal, varför de blir avsevärt 
mycket skarpare och mer användbara.” 
Lennart Olofsson, VD, LR R&R Norr 

 


