Har ni behov av att förstärka er organisation men
vågar inte anställa?

Management
Olika typer av uppdrag
Vi på Octagon Development är konsulter med flera olika kompetenser. Fördelen
med detta är att vi kan utföra olika uppdrag inom skilda områden åt samma kund.
Octagon Development har som mål att klara av alla typer av uppdrag inom
marknadsföring, företagsledning, projekt och styrelsearbete.
Tjugofem års erfarenhet
Detta gör inte att vi är låsta till endast dessa områden, men de avspeglar våra
huvudkompetenser. Inom Octagon Development finns mer än tjugofem års
erfarenhet av att driva företag och frågor relaterade till detta. Så tveka inte att
kontakta oss om ni har behov av stöd inom andra områden såsom, T.ex
Försäljning, Ekonomi eller HR.

Kontakta oss

Marknadsföring
Hur ser er hemsida ut i en smartphone?

Hemsidan - En marknadsplats
En hemsida är inget statiskt dokument, utan en dynamisk marknadsplats.
Hemsidan har blivit ett allt viktigare verktyg i företagens marknadsbearbetning.
Företag och kunder söker idag aktivt information över Intenet på ett helt annat sätt
än för bara några år sedan och i en allt mer tidpressad tillvaro så får kundbesök,
mässor och andra events en mer underordnad roll.
Responsive Design
Med responsive design kan du vara säker på att din webbplats är läsvänlig och
fungerar oavsett om du surfar på en dator, läsplatta eller smartphone. Idag surfar vi
på en mängd olika enheter och skärmupplösningar och prognoser säger att hälften
av vår surftid inom två år kommer att ske från mobila enheter.
Fördelen med responsive design är att allt innehåll på webbplatsen redigeras i ett
verktyg och görs tillgänglig i anpassat format på de skärmar eller enheter som
besökaren använder. Det går idag att anpassa innehållet som visas för respektive
besökare utifrån deras behov. Exempelvis är den mobila besökaren ofta ”på
språng” och vill ha utvald, lättillgänglig och snabb information. Vill ni veta mer,
kontakta oss.

Kontakta oss

Besök vår nya frächa hemsida!

Besök vår hemsida så får ni se hur "Responsive Design"
fungerar
Öka attraktionsvärdet
Vi kan hjälpa till med allt från enkla tips och råd om hur ni ökar attraktionsvärdet på
er hemsida till att bygga om hemsidan helt och hållet.
Om er sida inte är anpassad för läsplattor och smartphones, så bör ni anpassa den
snarast. 50% av de som "surfar" på Internet använder idag ett annat media än sin
dator...
Externa partners
Vi har kunskap i WordPress, Drupal och Joomla! Om ni behöver mer övergripande
förändringar kring er hemsida där vår kunskap inte räcker till, så har vi externa
partners som kan bistå med sin kompetens, för ett perfekt resultat.
Kontakta oss för mer information.

kontakta oss

Projekt
Projekt - En temporär satsning för att framställa en unik
vara eller tjänst.

Allt fler organisationer blir projektbaserade
Sedan början av 2000-talet har allt fler organisationer blivit projektbaserade, det vill
säga att projektet blivit den vardagliga organisationsformen snarare än ett enstaka
undantag. Inom branscher som telekom, konsultverksamhet och även viss
myndighetsutövning har projektorganisering blivit standard. I många fall arbetar
majoriteten av de anställda i dessa organisationer dagligen i projekt, med
leveransprojekt, utvecklingsprojekt och förändringsprojekt.
Sätt samman en projektgrupp
Hur arbetar ni? Har ni behov av att sätta samman en projektgrupp för att genomföra
en specifik förändring så som ett nytt produktområde eller en marknadsaktivitet?
Tveka inte att kontakta Octagon Development för att se vad vi kan bistå med…

Kontakta oss

Vill ni kontakta oss över telefon, ring mig!

Jag heter Stefan Uveskog och är affärsutvecklare på Octagon Development.

Min erfarenhet kring företagsledning, marknadsföring och affärsmanaskap går
många år bakåt i tiden. Jag brinner för att utveckla och optimera verksamheter.
Mina kontaktuppgifter: Mobil:070-668 20 25
e-mail: stefan@octagondevelopment.se
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