Het Resultaatabonnement
van MKBondgenoten
Haal jij alles uit je bedrijf? Iedere ondernemer
heeft wel het gevoel dat het beter kan met
zijn/haar bedrijf. Het is onze missie om
ondernemers met raad en daad te helpen
meer uit hun bedrijf te halen. Hoe zou het zijn
als je een abonnement kunt nemen om het
resultaat van je onderneming te verbeteren?
MKBondgenoten maakt dit mogelijk!

Met onze aanpak gegarandeerd
een beter resultaat, dat is onze belofte.
Je verdient jouw investering minimaal drie
keer terug. Voor minder doen we het niet!
Hoe maken wij deze belofte waar? Door onze
methodische aanpak, mede ontwikkeld door
de Universiteit van Groningen, brengen wij de
drie belangrijkste resultaatbepalers van je
onderneming in kaart. We laten zien wat het
effect is van kleine verbeteringen op het
resultaat onder aan de streep.

Meer waarde in je bedrijf.
We maken de vertaling naar concrete doelstellingen en een actieplan, rekening houdend met
de ambities van de ondernemer. En vervolgens

gaan we samen aan de slag om dit te
realiseren. Deze unieke combinatie van inzicht
en daadkracht leidt gegarandeerd tot een
beter resultaat, en ook tot een verhoging van
de waarde van je bedrijf.

We houden rekening met
de ambities van jou als ondernemer.
De intensiteit en snelheid bepaal je helemaal
zelf. Voor elke doelgroep, van ZZP-er tot
bedrijven met tientallen medewerkers, van
starter tot gelouterde ondernemer, hebben wij
een op maat gesneden abonnement.

Een op maat gesneden abonnement.
Hoe werkt het? Met elke geïnteresseerde
ondernemer voeren we een intakegesprek. In
dit gesprek komen we samen tot de conclusie
of er voldoende verbeterpotentieel aanwezig
is om een vervolgstap te zetten. En net zo
belangrijk: of we samen een klik hebben.

Je zit nergens aan vast!
Je kunt je abonnement elke maand
geheel vrijblijvend en zonder opgaaf
van redenen weer beëindigen.
Kwestie van goed vertrouwen.

Abonnement

Light

Doelgroep

Standaard

Uitgebreid

Voor ZZP-ers en kleine
MKB ondernemingen.

Voor ZZP-ers en voor alle
MKB ondernemingen.

Voor ZZP-ers en voor alle
MKB ondernemingen.

Korte termijn:
meer winst, door inzicht
en grip op je bedrijf.

Korte termijn:
meer winst, door inzicht
en grip op je bedrijf.

Korte termijn:
meer winst, door inzicht
en grip op je bedrijf.

Lange termijn:
vergroting van de waarde
van je bedrijf.

Lange termijn:
vergroting van de waarde
van je bedrijf.

Hoe?
> Uitvoeren Quick Scan
> Vertaling naar begroting en actieplan
> Resultaat volgen met mks.tools
> Periodieke bespreking bij jou op locatie
> Uitgebreide analyse product- markt combinaties
> Beperkte strategische analyse
> Uitgebreide strategische analyse
> Opstellen business plan
> Leiding geven aan verbeterteam
> Sparringpartner voor de ondernemer

Resultaat

Resultaatversneller

Prijs		
			

per maand*
per kwartaal*

€345,00
€750,00

€595,00
€1.500,00

* prijzen excl. BTW

MKBondgenoten B.V.

Kerkstraat 9, 6026 RT Maarheeze

06 13 17 51 90

info@mkbondgenoten.nl

€995,00
€2.500,00

mkbondgenoten.nl

