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Facilities Management:
Η έξυπνη κίνηση

Πώς µια εταιρεία µεταφορών και υπηρεσιών µετεγκατάστασης προσφέρει µε επιτυχία
τις υπηρεσίες της στον ολοένα αναπτυσσόµενο τοµέα του Facilities Management.
της Κατερίνα Χρυσοβέργη, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Celebrity International Movers S.A.

Η

απαιτητική φάση στο σύνολο ενός project
διαχείρισης εγκαταστάσεων. Είναι σηµαντικό
για τις εταιρείες Facilities Management να
επιλέγουν µεταφορικές εταιρείες όπως η
Celebrity, που διαθέτουν την εµπειρία, τον
εξοπλισµό, τις διαδικασίες, την τεχνολογία,
την τεχνογνωσία και το εξειδικευµένο προσωπικό, που θα προσφέρουν το επιθυµητό
αποτέλεσµα σε λογική τιµή. Η εµπειρία και
η επιτυχηµένη µας πορεία στο χώρο των
µεταφορών, αποδεικνύονται έµπρακτα µέσω
των υψηλών διαπιστεύσεων που διαθέτουµε
για το σύνολο των υπηρεσιών µας όπως η
πιστοποίηση BS EN ISO 9001:2008 LRQA.
Ειδικά σε αυτή την πολύ δύσκολη οικονοµική περίοδο, οι εταιρείες εξετάζουν πολύ
σοβαρά τα οφέλη της συνεργασίας µε εταιρείες Facilities Management, καθώς αντιλαµβάνονται ότι είναι ίσως ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος να διαχειριστούν την εµποΙκανοποιώντας κάθε ανάγκη
Η εµπειρία µας στις υπηρεσίες µεταφοράς ρική τους αξία, την άρτια λειτουργία τους και
και µετεγκατάστασης, έχει δείξει ότι συνήθως τα κόστη τους. Εµείς στην Celebrity, έχουµε
είµαστε οι πρώτοι µε τους οποίους θα επι- βιώσει πολλές φορές, την εµπειρία των
κοινωνήσουν οι εταιρείες, όταν πρόκειται να πελατών και τα οφέλη που αποκόµισαν οι
µετακοµίσουν σε άλλο κτίριο ή ενδοεται- ίδιοι, αφότου µετεγκαταστάθηκαν σε καιρικά/ενδοκτιριακά. Συχνά αναλαµβάνουµε νούργια γραφεία ή στα ήδη υπάρχοντα. Το
ως project managers, ένα έργο µε τη συµ- αποτέλεσµα της µετεγκατάστασης σε όλες τις
βολή των εταιρειών Facilities Management περιπτώσεις είναι, η σηµαντική µείωση των
ή επιλεγόµαστε για να αναλάβουµε το κοµ- εξόδων ή ακόµα και αύξηση των εσόδων.
µάτι που αφορά τη µετακόµιση και µετεγκατάσταση. Σε κάθε περίπτωση - µαζί – µπο- Τι χρειάζεται
ρούµε να καλύψουµε τις ανάγκες για προ- Κάθε πελάτης µας, ανεξάρτητα απο τον
σωρινή ή µόνιµη υποστήριξη, για τη διαχεί- κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, είναι
ριση των on-site και off -site περιουσιακών µια ξεχωριστή περίπτωση µε διαφορετικές
στοιχείων κάθε επιχείρησης, συµπεριλαµβα- ανάγκες. Η κατανόηση των αναγκών αυτών,
νοµένων των γραφείων, των εγγράφων και είναι το κλειδί για την αποτελεσµατική διατου εξοπλισµού τους. Η µετακίνηση αυτών χείριση εγκαταστάσεων. Όταν µια εταιρεία
των περιουσιακών στοιχείων, είναι αναπό- αποφασίσει είτε να µετακοµίσει είτε να εγκασπαστο µέρος της διαδικασίας. Είναι «το ταστήσει ή να αναµορφώσει τη διαρρύθµιση
δικό µας µέρος» της διαδικασίας και το λαµ- των γραφείων/επίπλων της, εκτίθεται σε κινβάνουµε σοβαρά υπόψη. Πώς το επιτυγχά- δύνους πέρα από το κόστος των υπηρεσιών
νουµε αυτό; Πρώτον, κατανοούµε σε βάθος αυτών. Μια έµπειρη µεταφορική εταιρεία
τις ανάγκες του πελάτη. Η διαδικασία της όπως η Celebrity, που εξειδικεύεται στις
µετακόµισης µπορεί να αποτελέσει την πιο µετεγκαταστάσεις γραφείων, διασφαλίζει τον
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Η αποτελεσµατική διαχείριση των εγκαταστάσεων, έχει γίνει στις µέρες µας αποδεκτή, από τις κυβερνήσεις, την επιχειρηµατική κοινότητα, τους εκπαιδευτικούς και
τους ερευνητές, ως ένα ουσιώδες στοιχείο
του επιχειρηµατικού κόσµου. Ως κορυφαία
εταιρεία µεταφορών και υπηρεσιών µετεγκατάστασης, είµαστε υπερήφανοι που
συνεργαζόµαστε, παράλληλα µε τις πιο
γνωστές και αξιόπιστες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες Facilities Management, µε
σκοπό να διασφαλίσουµε την επιτυχία των
έργων που αναλαµβάνουµε για λογαριασµό των πελατών µας. Γνωρίζοντας το πόσο
σηµαντικός είναι ο ρόλος µας στη συνολική
διαδικασία, ακολουθούµε τα κατάλληλα
βήµατα ώστε η διαδικασία να καταστεί
οµαλή και απρόσκοπτη.
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ελάχιστο χρόνο downtime µιας επιχείρησης,
την αδιάληπτη λειτουργίας της και τη διατήρηση της παραγωγικότητας της.
Με περισσότερα από 26 χρόνια στην αγορά,
έχουµε µάθει να διαχειριζόµαστε κάθε
είδους µετεγκατάσταση επιχειρηµατικής στέγης, γρήγορα, αποτελεσµατικά, µε χαµηλό
κόστος και χωρίς να διακυβεύεται η παραγωγικότητα - ακόµα και αν η µετεγκατάσταση αφορά τη µετακίνηση εκατοντάδων
ανθρώπων σε ένα νέο περιβάλλον ή στο
ίδιο κτίριο. Εµείς απο την πλευρά µας φροντίζουµε να ενηµερώνουµε όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς για την πορεία της
διαδικασίας. Την ηµέρα της µετακόµισης/
µετεγκατάστασης, όλοι οι εργαζόµενοι θα
έχουν άµεση πρόσβαση στα γραφεία τους
και τον εξοπλισµό τους, ώστε να συνεχιστεί
η οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της
εταιρείας.

Η σωστή κίνηση
Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης παρουσίας µας, έχουµε διαπιστώσει ότι η σωστή
διαχείριση υπηρεσιών, συµβάλλουν στην
αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία µιας εταιρείας, παρέχοντας added
value βελτιώσεις στην κύρια δραστηριότητα
της. Με τη γνώση και την εµπειρία µας, είµαστε υπερήφανοι που βοηθάµε ουσιαστικά τις
εταιρείες να επιτύχουν τους στόχους τους.

Πληροφορίες:
Κεντρικά Γραφεία: Καποδιστρίου 102
Ν. Ιωνία, 14235, Αθήνα
W: www.celebrity.gr
Ε: contact@celebrity.gr
T: 210-2720106-9, F: 210-2720105

