
Effektivisera inköpen med Visma
Compass Fairs Sweden AB

Sedan Compass Fairs Sweden AB blev kunder i Visma Advantage Professional har de sparat både tid och pengar, främst genom 

att de nu bara behöver en enda inloggning till flera webbshopar men också genom drivmedelsavtalen som de får genom 

Visma.  Här förklarar Liliya Karamatova, ekonomiansvarig hos Compass Fairs, mer om fördelarna med Visma Professional.

Enkelt beslut att bli kund

Compass Fairs Sweden AB grundades 2007 och har idag 13 

anställda på huvudkontoret i Jönköping. Liliya Karamatova 

arbetar som ekonomiansvarig samt ansvarig för inköp till  

företaget. Compass Fairs har varit kund i Visma Professional 

sedan 2011 och så här berättar Liliya om hur tankarna gick 

när de skulle bli kunder.   

– Jag blev kontaktad av Visma som presenterade Visma  

Professional och inköpsavtalen för oss. Jag blev främst  

intresserad av drivmedelsrabatterna som vi verkligen  

behöver men även av rabatterna på kontorsmaterial. Så det 

var ett enkelt beslut att bli kund direkt.  

Visma Professional

Besparing genom Visma  
Professional under 2014:  

21 342 kr
Drivmedel: 18 393 kr
Kontorsmaterial: 2 949 kr

Sparar mycket pengar genom drivmedelsrabatterna

Compass Fairs arrangerar mässan ”Gör Ditt Boende Bättre” 

samt andra kunders evenemang och tillhandahåller egen  

mässutrustning. När mässorna och evenemangen  

arrangeras är de i stort behov av bra priser på drivmedel då 

de kör många mil under året. Då såg Liliya en stor möjligjhet 

att spara pengar genom Visma Professional.  

– Vi arrangerar mässor på flera orter årligen, från  

Gästrikland till Skåne, och tar även hand om våra kunders 

events. Det blir många liter drivmedel per år och här märker 

vi stor skillnad med rabatterna genom Visma Professional. 



Om Compass Fairs Sweden AB

•	 Arrangerar mässan ”Gör Ditt Boende Bättre” 

på 15 olika orter årligen

•	 Tillhandahar egen modern mässutrustning

•	 Arrangerar även externa mässor och events

Lösning från Visma

Visma Professional

Utmaningar:

Förlorade tid och pengar på  dyra  

drivmedelskostnader och på att behöva 

hålla koll på inloggningsuppgifter till olika 

webbshopar. 

”Visma Professional är en smidig inköpstjänst som lönar 
sig att använda.”

- Liliya Karamatova, Compass Fairs Sweden AB

Visma Advantage AB • Lindhagensgatan 94 • 112 18 Stockholm

Tel: 010 141 29 00 • Epost: info@vismaadvantage.se

Visma Advantage samförhandlar inköp för 15 000 små och medelstora 

företag. Tack vare vår stora köpvolym kan vi erbjuda lika starka avtal som 

vanligtvis endast större företag kan få tillgång till . 

Visma Advantage Professional är vår inköpstjänst för medelstora företag. 

Som kund i Professional får du tillgång till starka inköpsavtal som finns 

samlade i en smidig inköpsportal.

Besparing genom Visma 
Professional under 2014: 

21 342 kr
Drivmedel: 18 393 kr
Kontorsmaterial: 2 949 kr

Resultat:

Compass Fairs sparar nu pengar på sina 

inköp och de har även effektiviserat  

processerna genom att använda inköps-

portalen där de alltid får starka priser och 

villkor.

Lösning:

Drivmedelskort via  Visma Professional 

och tillgång till flera webbshopar genom 

inköpsportalen med en enda inloggning.

Upptäck fördelarna med en samlad köpkraft

Effektivare inköp med en enda inloggning

Tidigare när Liliya skulle göra sina inköp på kontorsvaror behövde hon 

hålla koll på flera olika inloggningar för varje webbshop. Detta tog mycket 

tid från hennes andra arbetsuppgifter och skapade ett ineffektivt arbets-

sätt. Idag använder Liliya inköpsportalen där hon når flera webbshopar  

med en enda inloggning.  

– En stor fördel med Visma Professional är att jag nu sparar mycket tid 

genom att bara logga in i inköpsportalen när jag ska göra våra inköp. I 

portalen kan jag direkt gå vidare till mitt konto i Lyrecos webbshop utan 

att behöva logga in på nytt. 

– Jag rekommenderar Visma Professional till de som vill spara in pengar 

genom de starka avtalen, men även till de som tycker att deras inköp stjäl 

för mycket tid från deras andra arbetsuppgifter. Inköpsportalen är väldigt 

smidig och sparar mycket tid, avslutar Liliya.


