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Společnost Expense Reduction
Analysts zvyšuje Vaše zisky.

Společnost TERRAMET byla založena v 
roce 1991 jako výhradní zástupce výrobce 
anglických stavebních strojů JCB v České 
republice. Aktuálně společnost zastu-
puje značky JCB, VIBROMAX a JUMBO a 
prodává značky HBM-NOBAS, KAESER a 
ENDRESS. Rovněž stojí za zmínku stroje 
vlastní výroby Lancer, Ranger a Jumbo 
určené pro manipulaci s materiálem.

Společnost TERRAMET disponuje ucele-
nou servisní a obchodní sítí v České re-
publice s centrálou v Praze a pobočkami 
v Plzni, Českých Budějovicích, Ostravě, 
Teplicích, Hradci Králové a v Modřicích.

VÝVOJ A VÝSLEDEK  

find extra profit

www.expensereduction.com

Případová studie  

Podařilo se nám najít úspory tam, kde 
jsme je neočekávali.
Expense Reduction Analysts – optimalizované řízení nákladů  

Pohled společnosti TERRAMET
 
Jsme společnost, jejíž hlavní zákazní-
ci pocházejí ze sektoru stavebnictví.  
Tomuto odvětví stále trvající krize příliš 
neprospívá, proto jsme i my byli nuceni 
detailněji se zamyslet nad strukturou  
našich nákladů.

V době, kdy jsme byli přesvědčeni, že již 
sami další úspory nalézt neumíme, oslo-
vila nás paní Ing. Kulhánková z Expense 
Reduction Analysts. Rozhodli jsme se, že 
společně prověříme nákladové kategorie 
úklidu, pracovních oděvů a kancelářských 
potřeb.

Byli jsme velmi překvapeni a potěšeni 
expertizou v dané nákladové kategorii, 
profesionalitou jak chování, tak výstupů, 
které jsme od Expense Reduction Ana- 
lysts obdrželi. Převzali zcela odpověd-
nost za analýzu, návrh řešení a jeho im-
plementaci, přičemž úspory vždy počítají 
od referenčních cen, které s námi odsou-
hlasili, takže výsledek je vždy prokaza-
telně měřitelný.

INFORMACE O PROJEKTECH 

Odvětví: Obchod a servis

stavební techniky

Nákladové kategorie a úspory:
Úklid  37,5%

Pracovní oděvy  17,8%

Kancelářské potřeby  35,0%

S Expense Reduction
Analysts jsme získali

nejen finanční úspory, ale 
také čas. Vlastními

silami bychom při nejlepší 
vůli nemohli dosáhnout 

výsledků, kterých dosáhli 
lidé z Expense  

Reduction Analysts.

Pokud převládne vaše 
ego a přesvědčení, že 

řídit Vaše náklady umíte 
nejlépe sami, pak nikdy 
nedosáhnete takových 

efektů, jako my s Expense 
Reduction Analysts.


