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Kolme syytä jakaa
Jakamistalous on talousmalli, jossa ihmiset voivat lainata tai vuokrata toisten
omistamaa omaisuutta. Näin vähän käytettyjä tavaroita käytetään enemmän,
mikä nostaa käyttöastetta.
Cramo on osa B2B-jakamistaloutta, jossa yritykset investoivat ja ylläpitävät
kokonaista tuotekalustoa, jota muut voivat jakaa (vastakohtana ovat Uberin
kaltaiset yritykset, jotka ylläpitävät alustataloutta).
Sekä pienet että suuret rakennusyhtiöt voivat hyötyä paljon. Jäljempänä on
esitelty kolme etua, jotka voivat kiinnostaa sinua erityisesti.

Olet osallisena kestävään kehitykseen

Kestävää kehitystä on kuvattu kehitykseksi, joka ottaa huomioon nykyisyyden
tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien kykyä tyydyttää omat tarpeensa.
B2B-jakamisen tärkein ympäristöhyöty on se, että täydellisesti hyödynnetty
tuote – eli jatkuvassa käytössä oleva tuote – on joka suhteessa kestävämmin
käytetty tuote kuin sellainen, joka on pitkiä aikoja käyttämättä. Tarvitaan
vähemmän tuotteita, millä on positiivinen vaikutus ympäristöön tuotannon ja
kuljetuksen vähentymisen kautta.
Rakennusyhtiöt ovat entistä tietoisempia jätteiden keruun, lajittelun ja
kierrätyksen ympäristö- ja taloushyödyistä, vaikka monissa yhtiöissä tällainen
toiminta ei ole vielä päässyt kunnolla vauhtiin. Tärkeintä on kuitenkin jätteen
kokonaismäärän pienentäminen sekä sekajätteen vähentäminen ja hallinta.
Lisäksi jopa 20 prosenttia rakennustyömaiden jätteestä saattaa olla peräisin
väliaikaisista rakennelmista, jotka voitaisiin ainakin osittain korvata
vuokrattavilla ratkaisuilla.
Cramon tarjoamat jätteenhallintapalvelut voivat auttaa sinua vähentämään ja
kierrättämään jätettä ja huolehtimaan käyttöikänsä päähän tulleista laitteista
sekä edistämään entistä kestävämpien ja kierrätettävien laitteiden tuotantoa.
Viimeisenä muttei vähäisimpänä brändisi hyötyy siitä, että osallistut
jakamistalouteen – viestimällä asiasta ulkoisesti.

Voit säästää melkoisesti rahaa
Kun vuokraat etkä osta, vapautat pääomaa pitkäksi aikaa. Vuokrauskulut eivät
paina tasetta ja likviditeettiä samalla tavoin kuin ostot. Jaat kustannukset
muiden kanssa ja saat käyttöösi tarvitsemasi laitteiston ilman, että sinun
tarvitsee sijoittaa kiinteään pääomaan.
Saat myös selkeän kokonaiskuvan kustannuksista, ja sinun on helppo
kohdentaa eri asiakkaiden ja projektien kulut. Koska Cramon
kuukausivuokrien korot ovat kiinteitä, kassavirtaa on helpompi ennakoida.
Ja tietystikin vuokraaminen tarkoittaa, ettet joudu maksamaan ylläpito- ja
huoltokustannuksia.

Saat oikean kaluston juuri silloin, kun tarvitset sitä
Kun vuokraat etkä osta, saat aina oikeanlaisen kaluston oikealla hetkellä.

Koneet ja laitteet on tarkastettu ja huollettu säännöllisesti. Koneet
tarkastetaan aina ennen kuin ne toimitetaan asiakkaalle, jotta ne ovat
varmasti täydellisessä kunnossa toimitushetkellä. Jos kone rikkoutuu,
varmistamme, että saat nopeasti uuden tilalle. Näin voit varmistua, että työ
rakennuspaikalla sujuu ongelmitta.
Cramo toimittaa tarvitsemasi kaluston ja lisäksi auttaa sinua
asiantuntijuudellaan antamalla tehokasta ja turvallista ohjeistusta ja
koulutusta, miten laitteita tulee käyttää. Olemme koneiden, vuokralaitteiden
ja siirtokelpoisten tilojen asiantuntija ja tarjoamme sinulle parhaat
mahdolliset palveluratkaisut. Näin voit itse keskittyä ydinliiketoimintaasi ja
tehtäviisi.

Artikkelin on alunperin julkaissut Cramo Group 1.3.2019.

Cramo on täyden palvelun rakennuskonevuokraamo, joka tarjoaa myös
rakentamista, saneeraamista ja kunnossapitoa tukevia palveluja. Kannamme
vastuun paitsi hyvästä asiakaspalvelusta, myös toimitusten aikatauluista ja
kaluston ja palveluiden ensiluokkaisesta laadusta.
Yli 60 vuoden kokemus on opettanut meille, että jokainen projekti on oma pieni
universuminsa. Jokainen tehtävä on ainutlaatuinen, eikä kaikkiin tarpeisiin sovi
sama ratkaisu. Kuuntelemalla, keskustelemalla ja antamalla neuvoja
varmistamme, että osaamme tarjota oikean ratkaisun aina alusta loppuun saakka.
Meiltä löydät sopivat välineet ja parhaan ratkaisun jokaiseen työhön joka ainoa
päivä.
Cramo Finland Oy työllistää n. 500 henkilöä yli 50 toimipisteessä. Cramo Finland
on osa Cramo-konsernia, jonka emoyhtiö Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki
Oy:ssä. Olemme alamme johtavia tekijöitä Pohjoismaissa sekä Keski- ja ItäEuroopassa. Cramolla on toimintaa 14 maassa ja yli 300 toimipisteessä. Cramokonsernin liikevaihto on 779,8 milj.€ (2018) ja Cramo-konserni työllistää n. 2700
henkilöä.

Cramo on täyden palvelun rakennuskonevuokraamo, joka tarjoaa myös
rakentamista, saneeraamista ja kunnossapitoa tukevia palveluja. Kannamme
vastuun paitsi hyvästä asiakaspalvelusta, myös toimitusten aikatauluista ja
kaluston ja palveluiden ensiluokkaisesta laadusta. Haluamme lisätä
asiakkaidemme tehokkuutta ja tuottavuutta työmaapalveluiden ja digitaalisten
ratkaisujemme avulla.
Cramo Finland Oy on osa Boels-Cramo -konsernia. Olemme alamme johtavia
tekijöitä Euroopassa. Boels-Cramolla on toimintaa 17 maassa ja 750
toimipisteessä, joista 200 sijaitsee Pohjois-Euroopassa. Suomessa toimimme n.
450 henkilön voimin yli 50 toimipisteessä kautta maan. Cramo Finlandin
liikevaihto on 95,2 milj. euroa (2019). Palvelemme Suomessa n. 17 000 asiakasta.
Asiakaskuntaamme kuuluu yrityksiä rakennusteollisuuden ja muun teollisuuden,
kaupan sekä julkisen sektorin alalta. Olemme jakamistalouden edelläkävijöitä.
Tutustu meihin osoitteessa www.cramo.fi ja verkostoidu kanssamme!
#cramo #weareshapers
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