Kaip sėkmingai plėtoti verslą
transporto sektoriuje?
„Dirbti sau yra maloniau ir finansiškai naudingiau“, – sako vos prieš metus savo verslą įkūręs Panevėžio rajono
gyventojas Saulius Pupkevičius. Iki tol
vyras dirbo tolimųjų reisų vairuotoju, o
dabar Sauliaus įmonė turi du vilkikus ir
tris vairuotojus.
„Iš pradžių buvo įvairių klausimų,
tačiau Darbasvilkikams.lt komanda negailėjo patarimų, suteikė pagalbą, kai
reikėjo. Dirbdamas su profesionalais
jaučiuosi saugiau“, – džiaugiasi Saulius.
Darbasvilkikams.lt patarimai
smulkiesiems vežėjams
1. Norite augti – junkitės prie
stipriausių. Jeigu įmonė turi vos keletą vilkikų, sėkmingai konkuruoti
transporto sektoriuje sunku. Vakarų
Europos užsakovai nori bendrauti su
stambesnėmis kompanijomis, o ir įgyti
jų pasitikėjimą nelengva.
2. Naudokitės profesionalų patirtimi. Sėkmingai verslo plėtrai reikia
patirties, ryšių, žinių, o tai galima įgyti
tik dirbant. Mūsų įmonių grupės sudėtyje važiuoja daugiau nei 140 automobilių. Kasdien susiduriame su įvairiomis
nestandartinėmis situacijomis ir jas
turime spręsti. Tokią patirtį sukaupti
mažoje įmonėje gali prireikti kelių dešimčių metų.
3. Geriau nuomoti naują vilkiką, nei pirkti seną. Dažniausi mažųjų
vežėjų sunkumai – tai apyvartinių lėšų
trūkumas. Jei įmonės tikslas augimas,
nuomotis automobilius kur kas parankiau. Tarkime, už 20 000 eurų galima
įsigyti seną automobilį. Dar apie 10
000 eurų sudarys automobilio startinės sąnaudos.

Turėdama 30 000 eurų, įmonė gali
išsinuomoti tris vilkikus ir turimus pinigus panaudoti šių automobilių startinėms išlaidoms padengti. Aritmetika paprasta: turint tris vilkikus vietoj
vieno, uždarbis taip pat trigubėja. Be
to, nuomoti automobiliai bus beveik
nauji, tad sutaupysite eksploatacijos
išlaidų.
4. Koks jūsų verslo tikslas: turėti mašinų ar uždirbti pinigų? Poros
metų senumo vilkiko nuoma per mėnesį kainuoja apie 15 proc. daugiau
negu nuomoti išsipirktinai, tačiau
lizingu perkamai mašinai reikia turėti
apie 17000–18000 eurų pradinį įnašą. Be to, ne kiekvienos įmonės būklė
leidžia gauti paskolą iš banko. Dažnai
įmonės vadovai turi garantuoti savo
asmeniniu turtu. Užuot mokėjus užstatą, galima tą pačią sumą investuoti
ir išsinuomoti dvi beveik naujas, visiškai sukomplektuotas mašinas. Dvi mašinos uždirbs daugiau nei viena.
5. Kol jūsų konkurentai laukia,
AUGINKITE VERSLĄ kartu su Darbasvilkikams.lt. „Dirbti su Darbasvilkikams.lt – geriausias mūsų priimtas
spendimas, vieniems užaugti būtų
reikėję daug daugiau laiko“, – sako M.
Žilius, „MMZ Tranz“ direktorius.
Norite dirbti kartu? Apsilankykite
www.darbasvilkikams.lt arba skambinkite tel. +370 640 25200.
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