
    

                    
 

 

 
 

 

Information- och sourcingtjänst 

Premium Service 

 

Vad är Premium Service? 
 
Achilles Premium Service är en kostnadsfri tjänst som enkelt 
hjälper dig att spara tid och  resurser i inköpsprocessen. 
 
Premium Service är en direkthjälp för inköpasorganisationer 
som är anslutna till någon av Achilles nordiska leverantörs-
register. 
 
Genom att använda Premium Service får du som inköpare 
hjälp att följa upp-/ få in dina leverantörer i leverantörs-
registret. Det kan handla om leverantörer för en specifik 
upphandling, en specifik grupp leverantörer eller enbart för att 
hitta fler leverantörer som kan leverera en viss produkt eller 
tjänst.  
 
Under 2004 genomfördes flera mycket lyckade kampanjer och 
det resulterade i ökat antal kvalificerade leverantörer i 
databasen samt färre drop-outs. 

 
 
 

Achilles erfarenheter 
 
Erfarenheter visar att genomförda kampanjer ger ett större antal  
leverantörer och att detta i sin tur skapar en bättre 
leverantördatabas. 
 

• Möter inte längre argument om att det inte finns 
anbudsgivare. 

 
• Nya leverantörer kan inbringa ny teknologi/koncept. 

 
• Leverantörer upplever det positivt att bli kontaktade av en 

inköparorganisation för att kunna lämna anbud för sina 
produkter och tjänster.  

 

 
Fördelar med tjänsten 
 

 Enkelt. 
Det är enkelt att dra igång en 
kampanj. Achilles är hjälper 
till från början till slut. 
 

 Effektivt. 
Tjänsten är ett effektivt sätt 
att få in nya leverantörer på. 

 
 Översiktligt. 

Vi rapporterar kontinuerligt 
under hela kampanjen så att 
du översikt över processen.  
 

 Målinriktat. 
Tjänsten är mycket 
målfokuserad då vi arbetar 
tillsammans för att få in de 
utvalda leverantörerna i 
databasen. 

 
 Kostnadsfri. 

Tjänsen är helt kostnadsfri 
som är registrerad inköpare i 
något av Achilles nordiska 
leverantörsdatabaser. 

 
 

 
”Genom Premium Service 
har vi fått in flera nya 
internationella 
leverantörer som skapar 
större konkurrens på 
marknaden”  
 

Espen Wanvik, BKK 
 
Läs hela artikeln på: 
www.achilles.com/se/premiumservice
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Kontakta Community Management Team 

 
 

Achillevs Information AB, Box 1087, SE-164 25 Kista, Sweden 
Tel: +46 (0)8 444 17 20   Fax: +46 (0)8 444 17 29 
E-post: marketing.nordic@achilles.com    Hemsida: www.achilles.com/se/premiumservice 
 
 

 

BKK har varit med i Sellihca sammarbetet under flera års tid. 2002 grundade BKK tillsammans med fem andra 
större norska energibolag Småkraft.  
 
Inför en upphandling utvärderade BKK och Småkraft leverantörsutbudet i Sellihca. Vid utvärderingen upptäcktes 
för få leverantörer som kunde leverera utrustning till små vattenkraftverk som t. ex. rör, ventiler, turbiner och 
generatorer. Espen Wanvik på BKK vände sig då till Achilles för att få hjälp. Målet med Premium Service var att 
hitta fler globala leverantörer och öka konkurrensen. Resultatet blev överraskande positivt.  
 
Läs mer om BKK och Småkraft på www.achilles.com/se/premiumservice 
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Premium Service 

Så här fungerar Premium Service 
 

1. Vi hjälper dig göra sökningar för att få fram vilka som 

redan finns i systemet.  

2. Skapa sedan en lista över de leverantörer du önskar 

bjuda in eller beskriv ditt behov till Achilles så kan vi 

hjälpa till med att skapa en lista. Vi hjälper dig med att ta 

fram ett brev som du skickar ut. Vi samarbetar om 

utfomningen av brevet. 
3. Vi kan hjälpa till att hitta nya leverantörer, ”sourca”. 

4. Vi lägger in leverantörerna i vårt interna system och 

registrerar viktig information,vilket ger dig en överblick 

över dem. 

5. Vi kan följa upp och prioritera leverantörerna i 

handläggingsprocessen.  

6. Kontinuerlig feedback, statusrapport om status för 

"dina" leverantörer.  

7. Vi hjälper dig med urvalet vid upphandlingar. 

 

Det här behöver vi från dig 
 
En beskrivning av upphandlingen med 
eventuella krav på relevanta produkt-/ 
tjänstekategorier, tider när leverantörer 
skall vara godkända, kontaktpersoner osv. 
Vi hjälper dig gärna med att fomulera detta. 
 
Om du önskar bjuda in leverantörer som vi 
kan följa upp behöver vi ett antal grund-
uppgifter.  
 
Det finns även exempel på brev som du kan 
använda. Vill skicka med informations-
broschyrer kan Achilles hjälpa dig med det. 
 
 
Kontakta oss redan idag för att sätta 
igång en spännande och effektiv 
kampanj! 

   
 

Småkraft ökade konkurrensen med Premium Service 


