Swarco opnår
store besparelser
med ny bilpolitik
For virksomheden Swarco er opkøbet af en konkurrent
blevet vejen til en ny bilpolitik, der medfører en årlig
besparelse på mere end 200.000 kr. Ændringerne er
gennemført i tæt samarbejde med LeasePlan Danmark.
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Løsningen for Swarco blev at udskifte samtlige
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Swarco leverer produkter, systemer, serviceydelser
Standard for ekstraudstyr sparer tid
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I den nye bilpolitik har LeasePlan og Swarco også

styring. Virksomheden er nordisk markedsleder og

opsat nogle faste rammer for ekstraudstyr. Det

beskæftiger 65 medarbejdere i Danmark.

Derfor fik Swarco en ny bilpolitik
Udfordring:
Swarco skulle udskifte 12 biler og ønskede at opnå
besparelser på både vedligeholdelse og brændstof.
Løsning:
Sammen med LeasePlan Danmark udviklede Swarco en
bilpolitik, hvor en enkelt bilmodel er gjort til standard
for alle nye varebiler. Bilpolitikken opstiller desuden
faste rammer for både indretning og ekstraudstyr.

Resultat:
Løsningen giver Swarco en årlig besparelse på mere
end 200.000 kr. Standardiseringen sparer desuden
tid, hver gang der skal udskiftes nye biler og sikrer, at
bilflåden hele tiden er optimeret til Swarcos behov.

