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Benchtells servicepaket 

illustrerar ett strukturerat 

arbetssätt i fem steg,  

där byrån assisterar sina 

kunder i den utsträckning 

som de har behov av  

under hela sin kostnads- 

besparingsprocess.

”

”



Nu kan ni erbjuda en komplett lösning 
för effektiv kostnadsbesparing.
Med en Benchtellrapport fångar ni kundens intresse idag, 
och ert rådgivningsarbete kan börja redan imorgon!

Stärk kundrelationen.
Det stora paketet  

fungerar på samma sätt som det lilla, 

men  det omfattar också en fördjupad 

analys av de underliggande orsakerna 

till den förhöjda kostnadsbilden. 

 Härefter kan ni som byrå arbeta 

fram och presentera detaljerade för-

slag till åtgärder, och hjälpa era kunder 

att genomföra sitt besparingsarbete 

löpande. En komplett lösning där er 

rådgivning blir svår att klara sig utan!

Gör er oumbärliga.
Benchtellrapporten hjälper er  

att initiera besparingsprocessen 

hos er kund, genom att synliggöra 

de områden som verkligen går att 

påverka kostnadsmässigt.   

 Med er hjälp kan kunden sedan 

prioritera vilka områden som bör ses 

över allra först, samt erhålla tips och 

råd mot bakgrund av er byråexpertis.  

Därefter är det upp till kunden själv, 

att vidta relevanta åtgärder.
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Rapport

Initiera din affär

Med Benchtells plattform 
genererar byrån snabbt 
och enkelt en benchmar-
kingrapport som iden-
tifierar områden med 
stor besparingspotential 
i jämförelse med andra 
liknande företag.

• Snabbt & Enkelt

• Automatisk analys

• Identifiera relevanta 
 besparingsområde

UTFÖRS AV:
Byrån

• Initiera diskussion

• Öka medvetenheten

• Prioriteringar

UTFÖRS AV:
Byrån / Kund

• Snabbt resultat

• Minimala insatser

• Ökad vinst

Utveckla din affär

Med utgångspunkt i 
rapporten initierar byrån 
ett samtal med kunden 
kring medvetenhet om 
företagets kostnadssi-
tuation och prioriterar 
därefter vilka områden 
man skall titta vidare 
på för att maximera sin 
besparingspotential.

Räkna hem hela  
din affär

Istället för att anlita dyra 
konsulter används Bench-
tells digitala analysverk-
tyg och vid behov tar 
kunden hjälp av er som 
byrå till de efterföljande 
stegen. I slutänden är 
kundens besparing upp 
emot 5% av organisa-
tionens totala kostnader 
– vilket motsvarar ett ökat 
rörelseresultat på mellan 
25-50%.

Diskussion Insikter Åtgärder Resultat

• Fördjupad analys

• Hitta orsaker

• Åtgärdsförslag

UTFÖRS AV:
Kund

• Rekommendationer

• Upphandling och 
 förhandling

• Internt organisatorisk 
 förändringsarbete

UTFÖRS AV:
Kund

Fördjupa din affär

Ofta behövs ytterligare 
analys och rådgivning 
för att man skall kunna 
sätta fingret på, de jäm-
fört med konkurrenterna, 
olika orsakerna till den 
högre kostnadsbilden.
Därefter kan förslag till 
lämpliga åtgärder enkelt 
presenteras.

Utvidga din affär

Är man medveten om 
sina brister kan man 
också göra något åt 
dem. Det kan exempelvis 
handla om att dra ned på 
onödiga kostnader eller 
säga upp/omförhandla ett 
befintligt leverantörsavtal. 
I andra fall behövs för-
ändringsarbete inom den 
egna organisationen vilket 
kräver större insatser.

LILLA SERVICEPAKETET
Beviset på att små insatser kan göra stor skillnad för alla.
Det Lilla Servicepaketet fokuserar på att analysera och prioritera data ur benchmarkingrapporten som Benchtell  
genererar. Med en nyvunnen medvetenhet om kostnadsbilden blir det enklare att prioritera de besparingar som  

kommer ge bäst resultat på ”sista raden”. Därefter är det upp till dem själv att vidta relevanta åtgärder.
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Rapport

Initiera din affär

Med Benchtells plattform 
genererar byrån snabbt 
och enkelt en benchmar-
kingrapport som iden-
tifierar områden med 
stor besparingspotential 
i jämförelse med andra 
liknande företag.

• Snabbt & Enkelt

• Automatisk analys

• Identifiera relevanta 
 besparingsområde

UTFÖRS AV:
Byrån

• Initiera diskussion

• Öka medvetenheten

• Prioriteringar

UTFÖRS AV:
Byrån / Kund

• Snabbt resultat

• Minimala insatser

• Ökad vinst

UTFÖRS AV:
Byrån / Kund

• Regelbunden  
 uppdatering

• Identifiera
 förändringar

• Nya rådgivnings- 
 uppdrag

Utveckla din affär

Med utgångspunkt i 
rapporten initierar byrån 
ett samtal med kunden 
kring medvetenhet om 
företagets kostnadssi-
tuation och prioriterar 
därefter vilka områden 
man skall titta vidare 
på för att maximera sin 
besparingspotential.

Räkna hem hela  
din affär

Istället för att anlita dyra 
konsulter används Bench-
tells digitala analysverk-
tyg och vid behov tar 
kunden hjälp av er som 
byrå till de efterföljande 
stegen. I slutänden är 
kundens besparing upp 
emot 5% av organisa-
tionens totala kostnader 
– vilket motsvarar ett ökat 
rörelseresultat på mellan 
25-50%.

Återkommande
uppdrag

Ett företags kostnader och 
omvärld förändrar sig över 
tid. Kostnadsanalys bör 
därför göras regelbundet. 
Hur ofta beror på  bransch 
och storlek på kundens 
företag. Byrån bör därför 
uppdaterar benchmar-
kingrapporten minst en 
gång per kvartal för att 
identifiera eventuella för-
ändringar och kommuni-
cera dessa till kund.

Diskussion RapportInsikter Åtgärder Resultat

• Fördjupad analys

• Hitta orsaker

• Åtgärdsförslag

UTFÖRS AV:
Byrån / Kund

• Rekommendationer

• Upphandling och 
 förhandling

• Internt organisatorisk 
 förändringsarbete

UTFÖRS AV:
Byrån / Kund

Fördjupa din affär

Ofta behövs ytterligare 
analys och rådgivning 
för att man skall kunna 
sätta fingret på, de jäm-
fört med konkurrenterna, 
olika orsakerna till den 
högre kostnadsbilden.
Därefter kan förslag till 
lämpliga åtgärder enkelt 
presenteras.

Utvidga din affär

Är man medveten om 
sina brister kan man 
också göra något åt 
dem. Det kan exempelvis 
handla om att dra ned på 
onödiga kostnader eller 
säga upp/omförhandla ett 
befintligt leverantörsavtal. 
I andra fall behövs för-
ändringsarbete inom den 
egna organisationen vilket 
kräver större insatser.

STORA SERVICEPAKETET
För den som aktivt vill förbättra sitt resultat och inte vill lämna något åt slumpen
Det Stora Servicepaketet är helt modulärt och innehåller inte bara en fördjupad analys och rådgivning utförd av er som 
experter, utan här ingår också rådgivning, konkreta rekommendationer och eventuella föreliggande förhandlingar såväl 
som internt förändringsarbete om behovet skulle uppstå. Experthjälp till ett förbättrat resultat helt enkelt.
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