Vill ni också
spara pengar på era
inköp och avtal?

Visma Advantage
Telefon:
E-post: 		

08 534 817 50
info@vismaadvantage.se

Har ni också...

Vad gör Visma Advantage?

... höga inköpskostnader?

Visma Advantage hjälper små och medelstora företag att effektivisera sina
inköp genom färdigförhandlade inköpsavtal inom ca 40 avtalsområden. Vi
erbjuder avtal inom bland annat drivmedel, resor och telefoni.

... svårt att förhandla starka inköpsavtal?
... ont om tid att förhandla egna inköpsavtal?

Vårt samarbete med Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) innebär
att alla medlemmar hos SFVF får tillgång till våra inköpsavtal. Inköpsavtalen
motsvarar de avtal som vi erbjuder våra allra största kunder, men genom
medlemskapet i SFVF får även mindre företag tillgång till samma starka
avtal.

... dålig koll på vilka avtal ni ska använda?

Våra avtalsområden

Vi hjälper er!
√√ Med våra inköpsavtal kan ni sänka era kostnader
inom ca 40 avtalsområden.

Administration
• Inkasso
• Personaluthyrning
• Påminnelsehantering
Arbetskläder
Arbets- och skyddskläder

•

√√ Vi förhandlar inköpsavtal för 9500 företag vilket ger
oss möjlighet att förhandla riktigt starka inköpsavtal
till våra kunder.
√√ Ni har alla inköpsavtalen samlade i en inköpsportal.
√√ Vi fixar avtalen - ni sänker era inköpskostnader!

Drivmedel
Bensin
Diesel
Bulk
Biltillbehör

•
•
•
•
•
•
•
•
•

IT & Elektronik
Datorer & tillbehör
Hårdvara
Mjukvara
Toners

Kontorstjänster
Belysning

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emballage
Fruktkorgar
Glas och porslin
Kaffemaskiner
Kaffetillbehör
Kontorsmaterial
Kontorsmöbler
Kontorsmaskiner
Skrivare och kopiatorer
Vattenmaskiner
Växter

Kommunikation
Fast telefoni
Mobil telefoni
Mobilt bredband
Mobiltelefoner och
tillbehör

•
•
•
•

Optiska produkter
• Glasögon och linser
• Terminalglasögon

Skyddsglasögon
Solglasögon
Resor
• Hotell
• Hyrbil
• Flygresor
• Resebyrå
• Taxi
•
•

Transport
Bud
Paket och gods

•
•

Tryck
Giveaways
Presentartiklar
Trycksaker

•
•
•

Uppvärmning
•

Villaolja

Lyreco ger dig allt på ett ställe
Genom Visma Advantage får du tillgång till en mängd olika
inköpsavtal, men ett av de viktigaste är kanske avtalet med
Lyreco. Lyreco erbjuder produkter för hela kontoret, allt från
kontorsmaterial och kaffe till sjukvårdssortiment och datortillbehör.

Andra avtal och rabatter

Drivmedel

Din rabatt hos OKQ8
»» 80 öre/l diesel
»» 40 öre/l bensin
»» 40 öre/l etanol

Transport
»»
»»

Rabatt på in- och utrikestransport hos DHL
Upp till 35 % rabatt på bud
hos Bring

Du får även rabatt hos Preem och Shell

Med Lyreco får du:
√√ Allt på ett ställe
√√ Leverans ända fram till dörren
√√ En samlingsfaktura med allt från kaffe,
kontorsmaterial till hygienartiklar och
sjukvårdsartiklar

Telefoni
»»

10 % rabatt på mobiltelefoni
hos Phonera

Resor
»»
»»
»»

√√ Alltid fraktfritt

Upp till 10 % rabatt hos
Norwegian
15 % rabatt hos Scandic
Upp till 15 % rabatt hos TaxiKurir

√√ Leverans dagen efter (om beställning
läggs innan kl 17)
Lagerinredning och redskap

»»

15 % rabatt hos Gerdmans

Kaffemaskiner
»»

40 % rabatt hos Scanomat

Du får även rabatt hos Nespresso och Chaqwa

Telefonisttjänster
»»

20 % rabatt hos Kalix Tele24

Trycksaker
»»

15 % rabatt hos LaserTryck

Exempel på leverantörer som du får
tillgång till

SFVF och Visma Advantage
Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) skapar bra
förutsättningar för svenska fordonsverkstäder. Genom samarbetet
mellan Visma Advantage och SFVF får alla medlemmar hos SFVF
tillgång till inköpsavtalen som Visma Advantage erbjuder.
Avtalen som medlemmar hos SFVF får tillgång till motsvarar avtal
som i vanliga fall endast större företag har möjlighet att använda,
men genom vårt samarbete kan även mindre företag få tillgång till
samma förmånliga avtal.

3

enkla steg för att få tillgång till
alla 40 inköpsavtal

1

Kontakta Sveriges Fordonsverkstäders
Förening på kontaktuppgifterna nedan för att bli
medlem

2

Vår kundservice kontaktar dig och skickar dina
inloggningsuppgifter till vår inköpsportal

3

Du har tillgång till alla inköpsavtalen och kan börja
använda dem direkt!

Kontaktuppgifter till SFVF
Kontaktperson: Bo Ericsson
Telefon:
0725 85 19 54
Epost:		
bo.ericsson@sfvf.eu

