ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚA ΟΦEΛΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡAΣ
Ένα δυναµικό σχέδιο του Facility Management
δίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
Της Κατερίνας Χρυσοβέργη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Celebrity International Movers, SA
κών project, συµπεριλαµβανοµένων κτιριακών καθώς και ενδοεταιρικών/ενδοκτιριακών µετακινήσεων. Κάθε µεταφορά
γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή και αφοσίωση
καθώς αναγνωρίζουµε τη διαφορετικότητα
των αναγκών του πελάτη µας. Η σπουδαιότητα της συνεργασίας της Celebrity µε
το Facility Management είναι ο πυλώνας
στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη
µείωση του κόστους.
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ε περιόδους οικονοµικής ύφεσης, όπως είναι αυτή που διανύουµε, η αύξηση των εσόδων
µιας επιχείρησης παραµένει
βασικός στόχος για τα στελέχη των οικονοµικών τµηµάτων. Δεδοµένων των οικονοµικών συγκυριών, υπάρχει µεγαλύτερη
ανάγκη για κάθε εταιρεία, να µεγιστοποιήσει τα κέρδη της ώστε να µπορέσει να
εξασφαλίσει όχι µόνο οφέλη, αλλά και τη
βιωσιµότητα της σε βάθος χρόνου. Ως εκ
τούτου, τα περισσότερα οικονοµικά τµήµατα καλούνται να συνδράµουν στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης ακολουθώντας συγκεκριµένη στρατηγική που,
µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει ένα σχέδιο
διαχείρισης εγκαταστάσεων. Το Facility
Management είναι ένας βασικός τοµέας
που συµβάλλει στους παραγωγικούς στόχους µιας επιχείρησης, το οποίο δεν σχετίζεται απλά και µόνο µε τη µείωση του
κόστους εγκατάστασης ή τη σωστή διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων,
αλλά και µε τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την ικανότητα δηµιουργίας εσόδων.Στην εταιρεία µας δίνουµε έµφαση
τόσο στις οικονοµικές όσο και τις ποιοτικές παραµέτρους που έχουν να αντιµετωπίσουν οι υπεύθυνοι διαχείρισης εγκαταστάσεων της εκάστοτε επιχείρησης.
Η Celebrity, για περισσότερα από 25 χρόνια, ως κορυφαία εταιρεία µεταφορών και
υπηρεσιών µετεγκατάστασης, έχει συνεργαστεί στενά µε πολυάριθµα τµήµατα διαχείρισης εγκαταστάσεων επιχειρήσεων
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει αναλάβει τη φυσική µετακίνηση εργαζοµένων και των οικογενειών τους, αλλά και
τη µετεγκατάσταση πολυάριθµων εταιρι-
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Οι CFOs καλούνται να περιορίσουν τα
έξοδα της επιχείρησης και να αυξήσουν
τα έσοδα, ελέγχοντας και εγκρίνοντας τον
προϋπολογισµό του εκάστοτε τµήµατος.
Κύριο µέληµα τους είναι να επενδύσουν σε
ενέργειες και συµφωνίες που θα αποφέρουν το µεγαλύτερο ανταποδοτικό όφελος
και θα συνδράµουν στην ουσιαστική αναβάθµιση. Ένα από τα πολύ σηµαντικά µέρη
της εργασίας τους είναι η έγκριση project
και η επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης διαχείρισης των εγκαταστάσεων.
Γι’ αυτό το λόγο χρησιµοποιούν συγκεκριµένα στοιχεία και µετρήσεις για να καταλήξουν και να αιτιολογήσουν την όποια απόφαση αφορά σε διαχείριση εγκατάστασης.
Ένας CFO πρέπει να κατανοεί πλήρως τις
ανάγκες διαχείρισης εγκαταστάσεων της
εταιρείας και την οργάνωσή της για τη λήψη
ορθών αποφάσεων. Οι διευθυντές διαχείρισης εγκαταστάσεων οφείλουν να έχουν
ολοκληρωµένη ενηµέρωση για την προσφορά του κάθε προµηθευτή ώστε το έργο
να µπορεί εξ ολοκλήρου να δικαιολογηθεί
οικονοµικά. Η µεταφορική εταιρεία αναλαµβάνει ένα σχέδιο διαχείρισης εγκαταστάσεων που έχει σηµαντικό αντίκτυπο στην
επιχείρηση που της το αναθέτει.
Μια αξιόπιστη µεταφορική εταιρεία οφείλει
να ολοκληρώσει το έργο της µε τα υψηλότερα πρότυπα. Θα πρέπει να πληροί βασικούς στόχους απόδοσης, όπως το χρονοδιάγραµµα, τον προϋπολογισµό και την
ποιότητα. Ειδικά στην εποχή που ζούµε
και δεδοµένων των οικονοµικών συγκυριών, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για
λάθη που κοστίζουν. Οι CFOs εµπιστεύονται στους διευθυντές διαχείρισης εγκαταστάσεων την ανάθεση του project στη µετα-

φορική εταιρεία που δύναται να το ολοκληρώσει χωρίς να παρεµποδίσει την παραγωγική διαδικασία.
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Η διαδικασία της µετακόµισης µπορεί να
αποτελέσει την πιο απαιτητική φάση στο
σύνολο ενός project διαχείρισης εγκαταστάσεων. Είναι πολύ σηµαντικό για τις εταιρείες
Facilities Management να επιλέγουν αξιόπιστες µεταφορικές εταιρείες που διαθέτουν
εµπειρία, διαδικασίες, εξοπλισµό, τεχνολογία, τεχνογνωσία, εξειδικευµένο προσωπικό και προσφέρουν το επιθυµητό αποτέλεσµα σε λογική τιµή. Στο πλαίσιο αυτής
της διαδικασίας, καλούµαστε να ικανοποιήσουµε ποικίλες ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Διαχειριζόµαστε, µε ιδιαίτερη προσοχή, τα περιουσιακά της στοιχεία, όπως έπιπλα, εµπιστευτικά έγγραφα, ακριβό εξοπλισµό και αυτός είναι, µεταξύ άλλων, ο λόγος
που µας διαφοροποιεί και µας έχει καθιερώσει στην αγορά της µεταφοράς και µετεγκατάστασης διαθέτοντας όλες τις κορυφαίες
διαπιστεύσεις, µεταξύ των οποίων και ISO.
Για τη Celebrity η κάθε µεταφορά είναι µοναδική και πραγµατοποιείται µέσα σε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα διατηρώντας την άριστη παροχή υπηρεσιών που προσφέρει και
χωρίς να επηρεάζει την παραγωγικότητα. Το
οµαδικό πνεύµα, η αφοσίωση στο αποτέλεσµα και την ποιότητα βοηθάνε στην εξοικονόµηση χρηµάτων και χρόνου. Με αυτόν τον
τρόπο συµβάλλουµε στην οµαλή διεξαγωγή
της παραγωγικής διαδικασίας και στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων σε όλη τη
διάρκεια της µετεγκατάστασης. Αυτός είναι
ο κύριος λόγος, µεταξύ άλλων, που µας επιλέγουν οι Facility Managers ως ένα αξιόπιστο προµηθευτή και παράλληλα κερδίζουν
την εµπιστοσύνη των δικών τους CFOs για
τη σωστή επιλογή τους.
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