
Priorytet: rentowność

• Konsultacje ekspertów, w tym szkolenia u 
klienta, profesjonalne doradztwo biznesowe 
oraz bieżąca kontrola procesów w serwisie – 
osobiście lub online.

• Rachunek zysków i strat oraz analiza 
biznesowa całego serwisu korzystając 
z ujednoliconych narzędzi cyfrowych.

• Porównanie do standardów rynkowych 
i wcześniej określonych celów.

• Identyfi kacja obszarów wymagających 
optymalizacji oraz wdrożenie planu działania. 

BODYSHOP 
OPTIMIZER

Drivus wspiera profesjonalne serwisy oferując innowacyjne 
usługi biznesowe, które pomagają w optymalizacji procesów, 

zwiększeniu wydajności i rentowności.



   

PRZEANALIZUJ WSZYSTKIE 
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI, 
ABY ZOPTYMALIZOWAĆ 
PROCESY I ZWIĘKSZYĆ ZYSKI

Bodyshop Optimizer dostarcza kluczowych informacji 

o zyskach i stratach oraz generuje dane dotyczące 

pozostałych aspektów prowadzenia serwisu 

blacharsko-lakierniczego. W połączeniu z opartą 

w chmurze usługą Bodyshop Cockpit, Twój serwis 

będzie podlegać nieustannej analizie. Na podstawie 

tych danych powstaną rekomendacje jak poprawić 

zyskowność krok po kroku.

Doradca Drivus pomoże w prowadzeniu bieżącej analizy 

i planowaniu długofalowej optymalizacji procesów Twojego 

biznesu – krok po kroku. Wskaźniki KPI są w przejrzysty sposób 

zaprezentowane w Bodyshop Cockpit, umożliwiając śledzenie 

rentowności oraz monitorowanie ogólnej wydajności serwisu. 

drivus.pl

KONTROLUJ WSZYSTKIE OBSZARY 
BIZNESU

Od sprzedaży i przychodów po koszty i wydatki, 
od natężenia pracy po wydajność serwisu. 

Bodyshop Optimizer z pomocą eksperta 
Drivus wskaże, w których obszarach 

możesz poprawić wydajność.

ZWIĘKSZ RENTOWNOŚĆ

Dzięki stałej analizie fi nansowej i biznesowej 
usługa doradztwa może przyczynić się do 

zwiększenia zyskowności i uzyskania 
lepszych wyników w każdym obszarze 

prowadzonej działalności.

OSOBISTE KONSULTACJE

Regularne konsultacje z ekspertami Drivus, 
osobiste lub online. Doradcy ocenią obecny 
stan w oparciu o dane z Bodyshop Cockpit, 
spersonalizowany pulpit wskaźników KPI 

oraz plan poprawy wydajności.

KOSZTY W DÓŁ. JAKOŚĆ W GÓRĘ.

Zmniejsz koszty i zwiększ wydajność, 
jednocześnie podnosząc jakość oferowanych 

usług, a tym samym zwiększając lojalność 
swoich klientów.
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ODKRYJ NOWE SPOSOBY
NA ZWIĘKSZENIE 

RENTOWNOŚCI
TWOJEGO BIZNESU


