Syns inte bilderna? Klicka här...

Det som inte är under utveckling är under
avveckling...
Det företag som inte är under utveckling är under avveckling. Det kan låta dramatiskt men så är
faktiskt den bistra verkligheten. Utvecklar du inte ditt företag och ditt företagande minst i takt med
omvärldens förändringar så kommer ditt företag bit för bit avvecklas och bli lite sämre än dina
konkurrenter, för att till slut vara ett dött företag. Att hantera sitt företag och göra det man alltid
har gjort utan förändringar kommer inte leda till annat än att man aldrig blir bättre än vad man en
gång var. En välkänd sanning som många företagare smärtsamt fått uppleva.
Slå en signal, så berättar vi mer: tel:070-668 20 25

Kontakta mig!

Driva och utveckla företag
En bibehållen och förstärkt konkurrensförmåga förutsätter att du som företagare fortsätter att
utveckla företaget. Har du funderingar på att jobba med ditt företags affärsutveckling eller
tillvarata möjliga tillväxtmöjligheter? Det handlar både om dig själv som person och om ditt
företags möjligheter. Här följer några exempel på vad Octagon kan erbjuda:



Företagsutveckling

En allmän översyn av företagets starka och svaga sidor, och vad man kan göra för att utveckla
företaget.



Affärsutveckling

Genomgång av företagets produkter och tjänster. Översyn av kundsegment och leverantörsmix.
Förslag på nya kundsegment, leverantörer och marknader.



Företagssäkerhet

Vi gör en analys av ert företags "skalskydd", och ger förslag på säkerhetshöjande åtgärder, för att
förhindra stopp i företagets dagliga verksamhet.



Marknadsföring

Översyn av företagets grafiska profil, logotyp, visitkort, presentationsmaterial och hemsida. Hur ni
kommunicerar med marknaden i övrigt, nyhetsbrev, pressreleaser,m.m.



Projekt/ nytt affärsområde

Om ni vill starta upp ett nytt produkt- affärsområde eller något annat projekt, så kan vi vara ett
"bollplank" i den processen.



Rekrytering

Är ni inne i ett skede där ni behöver rekrytera nya medarbetare? Då kan vi hjälpa till i hela
processen eller i delar av den.



Interimsuppdrag

Är ni inne i ett generationsskifte? Eller har en "nyckelperson" slutat hastigt? Ni kanske behöver
förstärka organisationen, men tjänsten är ännu inte en heltidstjänst?

Slå en signal, så berättar vi mer: tel:070-668 20 25

Kontakta mig!

Erbjudande!
Mellan den 15 november och den 15 december så bjuder vi på
kostnaden för de första två timmarna vid en konsultation med oss.

Octagon Development är ett konsultbolag med fokus på att arbeta med små och medelstora
företag. Vi kan under kort eller längre tid verka i företag som en resurs, antingen i en vakant roll
(Interimsuppdrag), eller som ett stöd för ägare eller företagsledning.
Vill ni veta mer om företaget så följ länken här: www.octagondevelopment.se eller slå en signal,
så berättar vi mer: tel:070-668 20 25

Företagspresentation Följ denna länk till vår företagspresentation i pdf.

Kontaktperson
Stefan Uveskog
Företagsutvecklare
stefan@octagondevelopment.se
Mobil: 070-668 20 25

Kontakta mig!
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