
   

Kako znižati stroške in kako premagati konkurenco? 

 

Edina možnost, da smo konkurenčni je, da zmanjšamo stroške dela ter z ustrezno opremo in manj ljudmi v krajšem  

času opravimo isti posel enako ali pa še bolj kvalitetno. 

 

Stranka mi je zadnjič povedala za naslednji  primer! 

Vrtnarsko podjetje se je dogovorilo za ureditev vrta pri zasebniku. Prišli so na dogovorjeni dan a ugotovili, da s 

traktorjem in mini bagrom ne morejo na vrt, saj so bila vrata preozka. Tako so se kopanja jarkov za namakalni 

sistem lotili z lopato, pripravo zemlje za sejanje trave z lopato in grabljami, puljenje štorov pa s krampom in žago. 

Delo so sicer opravili kvalitetno, vendar v enem tednu in ne v dveh dneh kot je bilo dogovorjeno. To je povečalo 

stroške dela in vrtnarsko podjetje je pridelalo izgubo. Ker na naslednje gradbišče niso prišli pravočasno, jim je 

konkurenca prevzela naslednji posel. 

 

V tem podjetju so se zavedali, da bi isti posel opravili z bistveno krajšem času, z manj ljudmi, če bi imeli ustrezno 

opremo. Odločili so se za nakup univerzalnega stroja Ditch Witch ZAHN. 

 

Veliko podjetij, ki se profesionalno ukvarjajo z urejanjem okolice, že dolgo let uporablja stroje Ditch Witch in s 

široko paleto strojev ter priključkov zmorejo opraviti še tako zahtevna dela. Prepričani smo, da bi vam omenjeni 

stroji olajšali vaše delo, pridobili prednost pred konkurenco in privarčevali denar. 

 

Pokličite nas na telefon 01/51 61 393 da se dogovorimo za preizkus strojev. 

 

 vrtnarska dejavnost,  

 urejanje okolice, 

 urejanje nogometnih in golf igrišč, 

 urejanje parkov itd. 

 

 

Za lažjo predstavo, kje vse vam lahko pomagajo stroji Ditch Witch, vam v prilogi pošiljamo CD, iz katerega je 

razvidno, zakaj so se že številna podjetja odločila za nakup. 

 

 

 

 

 

 

 
www.ditchwitch.com 

Pokličite nas na telefon 01/51 61 393 da se dogovorimo za preizkus strojev. 
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