VÅR ERFARENHET - ER TRYGGHET

2015 - Ecochange uppfinner och lanserar förmånscykel
2020 - Ecochange har genomfört över 350 leveransprojekt & 45 000 förmånscyklar
2020 - Covid startar en trend med mer arbete hemifrån
2021 - Ecochange lanserar Förmånsmöbel, ett nytt upplägg för ergonomiska möbler

Ecochange Förmånsmöbel – nytt men beprövat
Covid-19 initierade ett nytt tänk kring hemarbete som är här för att stanna. Fler och fler
arbetar numera hemifrån och har för avsikt att fortsätta med det - helt eller delvis.
Utmaningen är att bristen på ergonomi i hemarbetsmiljön medfört nya folkhälsoproblem. Vanligt förekommande problem är ont i nacken, ryggen, ben och fötter på grund av sitt/stå - ställning. Det är tyvärr lika vanligt med huvudvärk ofta beroende på ingen eller bristfällig belysning.
Förmånsmöbel är så mycket mer än en leverans av möbler och tillbehör. Fördelarna är många,
men att erbjuda ett stort antal anställda en populär förmån som attraherar och intresserar, kan
medföra en del administrativ belastning och en ekonomisk risk. Det finns vissa strategiska och
praktiska delar som är viktiga att tänka igenom innan man lanserar erbjudandet.
Ecochange hjälper er i hela den processen. Med en tydlig och beprövad lösning, helt anpassad
för offentlig sektor och > 45 000 levererade förmånscyklar - så kan ni förvänta er stöd hela vägen.
Ni kan fokusera på alla fördelar med bra möbler, utan överraskningar. Vi har unik kunskap kring
detta koncept och tänk, det var vi som uppfann och lanserade Förmånscykelkonceptet 2015
och som idag är implementerat, driftsatt och används av mer än 60 riktigt stora arbetsgivare.

Undersökning - vad innebär Förmånsmöbel och erbjudandet
Det kan vara svårt att veta hur många av de anställda som är intresserade av förmånsmöbel. Samtidigt kan
dubbelt så många än vad det planerats för, välja att testa på erbjudandet - då måste det finnas tillgång.
Under ett avtal händer mycket efter leverans. Medarbetare blir sjuka, tar ledigt och en del slutar. Då är det
avgörande hur leverantören har organiserat sig och löser administrationen som avlastar er som kund.

Vi är klart marknadsledande i Sverige på Förmånscykel och lösningar via bruttolöneväxling och ni
får ta del av vår långa erfarenhet av löneväxling och administrativ hantering. Vi har mer än 400
genomförda kundprojekt och vår lösning sträcker sig från införande till avslutshantering efter 3 år.

Avtalstecknande - långsiktigt och ansvarsfullt samarbete
Ecochange delar gärna med oss av vad vår erfarenhet säger att ni bör ha i åtanke för ett lyckat projekt.
Framgången i projektet ligger i förarbetet och erfarenheten. Vi har många referenser som genomfört flera
leveranser, kontakta gärna dem och lyssna på deras erfarenheter och lärdom kring Förmånscykel. När ni
funnit vilken modell ni vill jobba efter och vilken (låg) administrativ belastning ni som arbetsgivare vill ta,
sker därefter en upphandling/avtalstecknande. Där sätts grunden för ett mångårigt ramavtal.

Projektstart - hållbart utbud av möbler och lansering av erbjudandet

Ecochange hjälper till med allt kring den viktiga projektuppstarten. Våra erfarna projektledare stöttar

och guidar er och era utsedda ansvariga kring allt man behöver tänka på. GDPR (personuppgiftslagen),
ekonmi, kommunikation internt och externt, tillstånd för visningar m.m. Allt enligt en väl beprövad
process och med en tidsplan med actionpunkter från start till mål, inför varje omgång och avtal.
Vårt utbud av möbler är inriktat och anpassat för att passa den stora majoriteten och baseras på
erfarenhet av personalförmåner och våra moderna leverantörer. Målet är att alla, ska hitta en favorit - och
använda den. Ecochange erbjuder Sveriges mest populära och ledande tillverkare, med ett brett utbud
bestående av moderna, praktiska kvalitetsmöbler, i olika storlekar och färger - samt efterfrågade tillbehör.
Tillsammans med er lanserar vi erbjudandet till medarbetarna via mail och en egen kundunik hemsida.
Vår egen kundserviceorganisation är specialister på förmånsfrågor och svarar på alla tänkbara frågor från
era medarbetare under hela beställningsprocessen. Vi svarar inte bara på funderingar kring möblerna utan
även olika löne- och avtalsfrågor. Vi avlastar er organisation och tar fullt ansvar kring hela projektet.

Efter beställning - godkännande och levereras

Ecochange summerar och presenterar samtliga som önskar beställa en förmånsmöbel och alla uppgifter
som ni behöver (bruttolöneavdrag, förmånsvärden m.m.) i en fil, samt ett hyresavtal som bygger på dessa.
Efter ni lämnat ert godkännande på vilka som får ta och signerat vårt hyresavtal, så påbörjas leveranserna.
För att klara leveranserna på kort tid, så har Ecochange redan möbler tillgängliga och bokade för ert
projekt. Vi tar ansvar för att så många som beviljas beställa en förmånmöbel får leverans, självklart utan
risk för er. Möblerna levereras hem till medarbetaren och det går att välja till full montering.

Hyra - förmånsvärden och bruttolöneavdrag

Ni startar upp och genomför bruttolöneavdrag och redovisar aktuella förmånsvärden (förmånen är inte
skattefri) enligt avtalad månad i vår gemensamma tidsplan. Hyran betalas till vårt finansbolag samma
månad som ni genomför löneväxlingen så Ecochange lösning belastar inte balansräkningen.

Service och support - lokalt och hållbart

Ecochange står för hållbarhet och vi är måna om att erbjuda närhet till service. Därför har vi tecknat avtal
med en leverantör som finns i många delar av Sverige. Vid behov av garanti har medarbetaren då nära till
hjälp av dessa. Win-win är en hållbar lösning.

Förvaltning och administrativ stöttning under hela avtalet - via En part

I samband med att bruttolöneavdragen sätts igång får ni en handhavandeutbildning i vår kostnadsfria
molnlösning, N0ll-admin. Genom den har ni full översyn över alla era avtal och händelser, ända ned
på medarbetarnivå. Ecochange kundservice och projektledare hanterar och stöttar er i samtliga
administrativa ärenden när förändringar och händelser uppstår under ett så långt avtal.

Avtalsslut - kan vara skillnaden mellan succe’ eller utmaning

När hyresperioden tar slut, även under avtalet, övergår ansvaret och därmed risken med möblerna till oss.
Vi kontaktar medarbetarna som antingen kan välja att köpa ut till då gällande marknadspris, eller lämna
tillbaka den till oss. Ni tar ingen risk ekonomiskt eller skattemässigt och slipper all administration.

“Ecochange brinner för hållbarhet och folkhälsa. Vi är en är en administrativ specialist
som vill hjälpa stora arbetsgivare att på ett enkelt, förmånligt och smidigt sätt öka
omställningen till ökad arbete hemifrån - med alla de positiva fördelar det medför.”
Richard Claesson - Ecochange Personalförmåner
Kontakt vid ytterligare frågor:
Richard Claesson, telefon: 011 - 470 84 14, e-post rc@ecochange.se

