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BUSINESS MATCHING
Herkent u de volgende situaties?
“Ik sta op het punt om een keuze te maken: op dezelfde weg doorgaan, saneren of uitbreiden. Hoe kan ik het
aanpakken?”
“Ik wil als ondernemer weten wat de investeringsmogelijkheden (in binnen- en buitenland) zijn, zodat mijn bedrijf
verder kan groeien. Wat adviseert u mij en kunt u actief helpen bij het maken van mijn ondernemingsplan
inclusief gedegen (internationaal) marktonderzoek?”
“Voor welke subsidies zou ik het beste in aanmerking komen?”
“Welke financier past het beste bij mijn investeringsvraag?”

Doel:
- U krijgt inzicht in uw vraag en uw aanbod zodat u uw bedrijfsdoelstellingen gemakkelijk kunt
behalen.
- U krijgt de juiste partner om mee samen te werken. Of het gaat om samen een product of dienst
in de markt zetten, of de juiste investeerder vinden voor een financiering.
- U krijgt een gedegen indruk van de invloed van uw competenties op uw interne en externe
organisatie.
Voordelen:
- Inzicht in uw competenties: kennis over uw dienst of product en uw klanten.
- Bepaling haalbaarheid van uw idee: u leert wat uw concurrentievoordeel en de bijbehorende
haalbaarheid. Inzicht in waar u staat met uw idee geeft praktische mogelijkheden om zich te
onderscheiden.
- Nieuw elan: door inzicht in waar u staat kunt u meteen aan de slag om naar een hogere
ontwikkelingsfase te groeien. Dit levert een nieuw elan op in uw organisatie en ook naar de
externe partijen.
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Redmond Consultancy & Management is een bureau voor vernieuwende persoonlijke en
organisatie ontwikkeling. Wij brengen interessante mensen bij elkaar om het maximale uit zichzelf
en hun organisatie te halen.

VOOR:

NA:

U bent een eenling en U heeft samenwerkingspartners zodat u in uw kracht
wilt alles zelf doen.
kunt blijven.
- geen overzicht in klanten

- goede klantcontacten

- geen inzicht in de financiën

- adequaat financieel beheer

- niet de juiste prioriteiten

- de juiste focus

- onbalans werk en privé

- tijd voor plezier

Werkwijze:
U schrijft zich in en daarna wordt er een intakegesprek gevoerd. Vervolgens worden enkele
mogelijke partners geselecteerd. U maakt een keuze uit een en wij brengen u met deze
persoon in contact. Vervolgens vindt er na de klik een samenwerking plaats.
Tijdsduur:
De tijdsduur van de Business Matching wordt bepaald tijdens een intakegesprek.
Informatie:
U kunt zich aanmelden via www.redmondcm.nl . Telefoon 020-6962004.
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