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teknisesti parempia ratkaisuja.
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Märkähi e k k a p u h a l l u s
Yrityksemme tarjoaa Teille saksalaisen Torbo ENGINEERING KEIZERS GmbH kehittämän laitteiston avulla
märkäpuhallusta, jolloin työmaan perustaminen on erittäin
nopeaa ja työmaan siisteys aivan eri luokkaa kuin perinteisillä hiekkapuhallusmenetelmillä. Tämä parantaa työkohteenne kustannustehokkuutta.
Ammattitaitoinen henkilöstömme hoitaa puhalluksen nopeasti alusta loppuun, jolloin yrityksenne voi keskittyä ydintoimintaan. Puhallamme tiili- ja betonirakenteet,
tiili- ja peltikatot, parvekkeet ja metallirakenteet – tarvittaessa suoja-ainein, jolloin välitön maalaustarve poistuu.
Kerromme mielellämme lisää toimintamme
teille tuomista eduista.
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Kustann u s l a s k e n t a
Kuka kustannusten valtias – ei yksikään. Sen uskaltaa sanoa
varmasti, että kustannukset on helpompi todeta jälkikäteen
kuin ennen niiden aiheutumista. Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan kustannusarviot ovat lähes poikkeuksetta
optimistisia ja loppulaskussa voi helposti käyttää kerrointa
kaksi – joskus kaksi piitä. Tämän takia panostus ennen
kustannusten syntyä kannattaa.
Pohjimmiltaan kustannuslaskennassa on kysymys määrästä ja määrän hinnasta. Siihen se selvyys sitten
loppuukin. Mutta ei hätää. Me selvitämme. Ja jos emme
selvitä, emme ainakaan sekoita vaan annamme sivistyneen
arvion päätöksenteon pohjaksi.
Jos mieltänne painaa, mihin sijoittaa niukat
resurssit, niin me mielellämme teemme laskelmat, jotka
auttavat kokonaiskuvan hahmottamisessa. Ottakaa reilusti
yhteyttä ja luodaan päätöksentekoaineisto.
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Tuotekehitys
Tulevaisuuden menestys rakennetaan tänään. Missä syntyi
idea väritulostimien vaihdettavasta värikasetista? Vastaus on oluella. Japanilaisen Canonin tuotekehitysosaston
henkilöstöä istui kiireisen työpäivän jälkeen rentouttavalla
oluella, kun lamppu syttyi. Miksei tulostusvärien kanssa
voisi toimia, kuten juomatölkkien kanssa? No voisihan sitä
ja lopun me jo tiedämmekin.
Edellä oleva esimerkki havainnollistaa sitä kuinka
ideat saattavat syntyä vieraassa ympäristössä ja oman
toimialan ulkopuolelta. Emme väitä tuntevamme tuotteitanne, toimialaanne tai asiakkaita paremmin kuin Te mutta
voimme tietämättömyyksissämme nähdä asiat avoimemmin.
Jos teillä on ongelma, meillä saattaa olla insinöörimäinen
ratkaisu. Ratkomme ongelmia.
Nyt kannattaa kääntyä puoleemme, jotta kehittyneet tuotteenne ovat kärkipaikoilla talouden elpyessä ja
kilpailun kiristyessä.
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Johdon konsultointi
Millainen on teidän tulevaisuutenne? Onko teillä tulevaisuuden kuva kirkas? Millaisessa toiminnassa haluatte olla
mukana ja millaisessa ette? Onko keinovalikoima selvä,
millä tähän päästään? Toiminta-alue selvillä? Jakelukanavat
mietitty? Kilpailuetu kunnossa?
Edellä kysymyksiä, joihin löytämällä vastaukset
päästään tavoitteisiin. Autamme mielellään vastausten löytämiseksi, jotta voitte keskittyä tämän jälkeen toteuttamaan
strategiaa, jolla tulevaisuus on halutunlainen.
Ottakaa yhteyttä, kerromme lisää.
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