
KÖLTSÉGOPTIMALIZÁLÁS 
MAGÁNSZEMÉLYEKNEK ÉS VÁLLALKOZÁSOKNAK

Számoljon velünk!
…mert mindig van jobb megoldás!



Vállalkozása jelenlegi árbevétele 100 000         ezer Ft
Anyagköltség 60 000          ezer Ft
Egyéb (rezsi) költség 10 000          ezer Ft
Személyi jellegű ráfordítások 10 000          ezer Ft
Eredmény 20 000          ezer Ft

Árbevétel növelése 10% -kal.
Vállalkozása jövőbeni árbevétele 110 000         ezer Ft
Anyagköltség 66 000          ezer Ft
Egyéb (rezsi) költség 11 000          ezer Ft
Személyi jellegű ráfordítások 11 000          ezer Ft
Eredmény 22 000          ezer Ft
Eredmény növekedése 2 000            ezer Ft

Költségek csökkentése 10% -kal.
Vállalkozása jövőbeni árbevétele 100 000         ezer Ft
Anyagköltség 54 000          ezer Ft
Egyéb (rezsi) költség 9 000            ezer Ft
Személyi jellegű ráfordítások 10 000          ezer Ft
Eredmény 27 000          ezer Ft
Eredmény növekedése 7 000            ezer Ft

Árbevétel növelése
vagy költségek 

csökkentése?
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Miért jó ez a közvetítő
partnereknek?

 Kiszélesítheted a portfoliódat,

 Tovább növelheted az ügyfél
elkötelezettségét,

 Plusz bevételi lehetőség.



Miért jó ez a 
vállalkozásoknak?
 Olyan területekre összpontosítunk,

amelyek általában nincsenek a
figyelem középpontjában,

 Elvégezzük a szolgáltatók
ajánlatainak összevetését, így a
cégvezető továbbra is cége
főtevékenységére fókuszálhat,

 Kedvezőbb árat tudunk kialkudni,
 Mindent elintézünk a cég vezetője

helyett, akinek csak az elkészült
szerződés aláírása lesz a feladata.



Ahol a költségeket csökkenteni tudjuk



Pénzügy

• Számlavezetés
14 bank ajánlatának összehasonlítása

• Hitel
16 pénzintézet legjobb megoldásai

• Biztosítás
11 biztosító ajánlata



Telekommunikáció

 vezetékes telefon
 mobiltelefon
 internet



Energetika
gáz, áram

 Közüzemi audit

túlfizetések visszamenőleges
feltárása

 Energia beszerzés

a magyar piacon jelen levő
összes szolgáltató, 
kereskedő versenyeztetése



Beszerzés

Speciális egyedi igények
felmérése:
 informatika
 irodai eszközök
 karbantartás
 szállítás
 marketing



Adótanácsadás

 Könyvelés, tanácsadás
 Pályázatmenedzselés
 Kintlévőségkezelés



Kinek ajánljuk?

 gazdasági vállalkozások, 
 közigazgatási intézmények,  
 non-profit szervezetek, 
 magánügyfelek.



A költségoptimalizálás folyamata



A szolgáltatás árai
 Nincs előleg, nincs óradíj.
 Kizárólag sikerdíjért dolgozunk,

vagyis csak akkor számlázunk, ha
eredményt értünk el.

 A sikerdíj mértéke:
 Az elért éves megtakarítás 25-30%-a.



ELÉRHETŐSÉGEINK
9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos út 16. Tel.: +36 30 823 37 80 E-mail: info@legjobbalkusz.hu
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