Syns inte bilderna? Klicka här...

Har ni rätt organisation för att växa?

GAP-analys
En GAP-analys är en affärsutvecklingsmodell som gör det möjligt för er att jämföra er aktuella
prestation med er potentiella prestation. Målet med GAP-analysen är att identifiera "gapet" mellan
den nuvarande och den optimala fördelningen av resurser. Detta ger en
transparant genomlysning av inom vilka områden som det finns rum för förbättring. GAPanalysen kan genomföras på både strategisk och operationell nivå i en organisation. Analysen är
en empirisk studie över vad en organisation gör just nu och var den vill befinna sig i framtiden.

GAP-analys forts...
Vi på Octagon Development har erfarenhet av GAP-analyser och erbjuder oss just nu att
genomföra en transparant genomlysning av inom vilka områden som det finns rum för förbättring
för just ert företag. Det fasta priset är normalt 28 400 kr exkl. Moms. (för företag under 50
anställda) Under januari 2014 gör vi detta för 17 750 kr exkl. Moms, för företag under 50
anställda. För företag med större organisationer lämnar vi en rabatt på 35% på normal
timdebitering under januari 2014.

Ja tack, vi vill utnyttja erbjudandet om en GAP-analys för
17 750 kr exkl. Moms.

GAP-analyskampanj

Läs mer...

Marknadsföring 2014

Starta med nyhetsbrev under 2014?
Vi på Octagon Development har arbetat med Content marketing under många år med lyckat
resultat. Vi kan därför erbjuda vår erfarenhet kring nyhetsbrev till er som vill börja marknadsföra er
på detta sätt. Vill ni veta mer om hur det fungerar, och kanske få några praktiska råd kring detta.
Klicka på länken nedan:

Nyhetsbrev läs mer...

Nya Projekt 2014?

Nytt år, nya förutsättningar! Har ni tänkt utveckla verksamheten genom att ta tag i planer som har
legat på is?



Är det dags för nyrekrytering, vi kan hjälpa till!



Behöver ni omorganisera och behöver hjälp med Outplacement?



Är det läge för ett nytt affärsområde eller ett nytt produkområde?



Behöver ni se över ert kundregister?



Skall ni implementera en CRM-modul för bättre kundbearbetning?

Detta är några exempel på vad vi kan göra tillsammans med er i projektform. Kontaka oss på
länken nedan för mer information.

Kontakta oss

Gilla
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