vi arbetar lite annorlunda. det tjänar du på.

Key FM är mycket mer än bara en mellanhand.
Vi har en gedigen spetskompetens inom facility
mangement och bred erfarenhet både som
leverantör och köpare.
Vi kan snabbt analysera dina behov och ta fram
tjänster som håller den kvalitets- och servicenivå
du har behov av. Samtidigt gör vår erfarenhet att
vi kan värdera underleverantörernas offerter och
säkerställa att de är rimliga. Resultatet blir att du
får tjänster som håller precis den kvalitetsnivå du
önskar. Och att du alltid betalar ett rimligt pris. En
annan fördel med vårt sätt att arbeta är att du bara
behöver en kontaktperson.
Samtidigt får du allt samlat på en faktura.

För oss handlar allt om kvalitet.
Vi har ett unikt bedömningssystem där vi löpande
kontrollerar och betygssätter hur våra leverantörer
utför tjänsterna. De som levererar toppkvalitet får
en bonus, vilket ytterligare ökar incitamentet att
verkligen hålla en hög och jämn kvalitet.
Som vi ser det handlar kvalitet om att alla tjänster
ska uppfylla de krav du har rätt att ställa. Oavsett
om det gäller utförande eller miljö. För att säkerställa detta har vi både en kvalitetsansvarig och
en miljöansvarig. På Key FM använder vi enbart
miljöbilar och anlitar uteslutande leverantörer
som är kvalitets- och miljöcertifierade. Dessutom
genomför vi regelbundet egna kontroller för att
säkerställa att de lever upp till kraven.

8 skäl att välja Key FM:
Mer än bara en mellanhand.

En kontaktperson – en faktura

Gedigen spetskompetens inom Facility Mangement

Kvalitetsbonus till leverantörer

Bred erfarenhet både som leverantör och köpare.

Kvalitets- och miljöcertifierade leverantörer

Alltid rätt kvalitet till rätt pris

Regelbundna kvalitets- och miljökontroller

våra tjänster.
Hos oss behöver du bara en enda kontaktperson oavsett vilka tjänster du har behov av.
Dessutom får du allt samlat på en faktura.
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kontakt
Key Facility Managment
Växel: 08-51 83 99 10
Gamla Brogatan 29
111 20 Stockholm

Krister Frangulidis
Mobil: 0721-92 22 29
Direkt: 08-51 83 99 11
krister@keyfm.se

Carolina Rosencrantz
Mobil: 0721-92 22 24
Direkt: 08-51 83 99 12
carolina@keyfm.se

www.keyfm.se

