
DREAMAKER PRESENTS
“ COST KILLING &
COST MANAGEMENT”



DMK lucrează pentru a reduce costurile companiei.

Noi intram în câmp ca un arbitru neutru, imparțial și pregătit, 

analizând atât costurile generale cât si cele legate de activitatea principală.

După ce am identificat domeniile de care avem nevoie pentru a interveni, oferim soluții pentru a 

optimiza costurile de achiziție și sugeram schimbări organizatorice și de management,

care să garanteze menținerea rezultatului în timp.

Noi nu suntem un cost, ci numai onorarii de succes

Câștigul nostru este un procent din economii.

DMK reduce costurile și eliberează mai multe lichidități

pentru a da mai mult impuls întreprinderilor.



DMK operează în domeniul optimizării costurilor, 

servind atât IMM-uri, cât și mari companii multinaționale.

Acțiunile noastre generează efecte economice și financiare imediate, îmbunătățind contul de profit si de 

pierdere al clientilor nostri si elibereaza lichiditati. 

Dezvoltarea proiectelor noastre de optimizare a costurilor presupune urmatoarele activitati:

 Verificarea situației curente și identificarea zonelor pentru acțiune

 Reducerea costurilor de achiziție

 Identificarea costurilor "ascunse"

 Implementarea unei monitorizări și îmbunătățiri permanente a sistemului

 Rationalizarea ciclului logistic integrat

 Identificarea soluțiilor organizaționale și de management, evaluarea impactului acestora asupra

performanței, implementarea si monitorizarea soluției alese

Lucrăm în domeniul costurilor generale și costurilor directe de producției



Acțiunile noastre sunt vizate în următoarele domenii de cost:

 Aprovizionare și consumabile de birou

 Papeterie si birotica

 Curierat
 Mașini de birou

 Management si gestionarea documentelor

 Packaging
 Întreținere si mantenance

 Serviciu de telefonie mobile
 Transporturi și logistică

 Călătorii și bilete de avion

 Procesul de prelucrare mecanică
 Automatizarea industrială și pneumatică

 Piese de schimb de activitate principala
 Costurile de producție
 Costul total al procesarii fluidelor și al proceselor industriale

 Inginerie de valoare



DMK a fost mereu aproape de sectorul

voluntariatului.
Acest sector reprezinta o resursa pe care nu o putem neglija. Stim cat de 

importanta este maximizarea fondurilor colectate cu mare grija si efort

altruist, in urma unui angajament luat.  Suntem alături de ei în efortul depus
pentru a reduce costurile lor, ale activitățile zilnice, astfel încât să poată

avea mai multe resurse pentru a-și îndeplini misiunea.

DMK se angajează să optimizeze costurile pentru organizațiile fără scop

lucrativ la o taxa
mai mică decât taxa de piață obișnuită (o reducere procentuala

aplicata). 

Din comisionul incasat ne angajam sa donam un procent de 20 % 

fundatiei Nautilus. Aceasta fundatie isi propune educarea copiilor in 

spiritul valorilor adevarate umane.  



• Un exemplu concret de saving realizat:  

Papetarie si birotica = - 18 % din costul lunar 

Ulei si consumabile pentru lubrefiere = - 32 % 

Piese si componente de montaj = - 25 %

EPI = - 15 % 

Piese mecanice = - 46 % 

Benzi Transport = - 39 % 


