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KLIENT Kondor

ODVĚTVÍ velkoobchod hutním materiálem

Ani by vás nenapadlo, kde všude můžeme vidět příležitosti.
Proto si pro objevení skutečného potenciálu vašeho podnikání zavolejte ještě dnes. expensereduction.com 

CASE STUDY

KONDOR získává lepší bankovní 
služby za méně peněz

“
„Jsme experti na zpracování a prodej 

hutního materiálu a při nejlepší vůli 

nemůžeme mít znalosti a zkušenosti, 

které má specialista například na 

bankovnictví s 15 letou praxí z tohoto 

oboru.“

NG. KAMIL VALENTA – MAJITEL A JEDNATEL

Společnost KONDOR, s.r.o., byla založena v roce 1991 a po 
celou dobu existence se zabývá prodejem a službami v 
oblasti hutních materiálů pro firemní i soukromé zákazníky. 
Společnost v současnosti dosahuje ročního obratu kolem 400 
milionů korun.

Strategií jejích majitelů, manželů Valentových, je kromě 
specifických obchodních cílů pečlivě sledovat ekonomické 
ukazatele fungování jejich společnosti a zajistit maximální 
finanční zdraví pro překonání hospodářských výkyvů trhu. 
Zdroje na investování do podpory strategických cílů hledají 
Valentovi nejen v příjmu z prodejů, ale zároveň i v efektivním 
řízení režijních nákladů. Proto pověřili majitelé společnosti 
Kondor Expense Reduction Analysts prověřením některých 
nákladových položek.

Pan Valenta vždy velmi pečlivě sleduje interní procesy v jeho 
společnosti a dbá na to, aby jeho lidé soustavně pracovali 
na jejich zlepšování. Vzhledem k tomu, že jeho tým pracuje 
pohromadě již dlouho, byla, dle pana Valenty, jedním z 
důvodů pro angažování Expense Reduction Analysts právě 
obava z tzv. ‚profesní slepoty‘. „To samozřejmě neznamená, 
že by moji zaměstnanci pracovali špatně, ale může se stát, že 
externí člověk pohlížející na procesy s odstupem může vidět 
to, co interní dlouhodobě přehlíží,“ říká pan Valenta. 

Kromě profesní slepoty byl pro Kondor, dle slov jeho 
majitelů, důležitý i fakt, že analytik Expense Reduction 
Analysts převezme odpovědnost za analýzu, návrh řešení a 
jeho implementaci, a to vše s expertizou v dané nákladové 
kategorii, která byla do určité míry v Kondoru postrádána. 
Navíc vzhledem k tomu, že úspora je vždy počítána od tzv. 
referenčních cen odsouhlasených klientem, je výsledek vždy 
prokazatelně měřitelný. Po implementaci úsporného řešení 
analytik Expense Reduction Analysts klienta nenechává na 
pospas vývo je trhu. Zkoumá, zdali dodavatel dodává to, 
co slíbil ve výběrovém řízení, ale zároveň se dívá i dovnitř 
společnosti. Dává pozor na to, aby proces nastavený v rámci 
úsporného řešení byl zaměstnanci dodržován, a upozorňuje

 na případy, kdy tomu tak není. „Při rozhodování o spolupráci 
bylo důležité i to, že po zavedení úsporného řešení bude 
analytik Expense Reduction Analysts takovým ´nákladovým 
policajtem´, který nás upozorní na další možnosti, jak ušetřit. 
Potřebuji totiž, aby se moji lidé soustředili na prodej hutního 
materiálu, a ne na to, jak se pohnul např. trh s cenou volání z 
mobilů,“ popisuje pan Valenta.

Bankovní služby: 22.7%

Přeprava: 5.3%

Elektřina:  7.9%

Plyn: 10.4%
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