GRATIS VÆKSTSCREENING
Med lang erfaring og stor passion for forretningsudvikling, tilbyder Kondrup&co gratis vækstscreening til dig, der har vækstambitioner og en skalerbar virksomhed. Bliv opmærksom på
dit vækstpotentiale med vores indblik, der arbejder sig 360 grader rundt om din virksomhed
og få stillet skarpt på dine fokusområder til vækst.

VÆRDIEN TIL DIG
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VÆKSTSCREENING

En 360 graders

Det vi kræver af dig er:

For at booke en gratis vækst-

objektiv vurdering af dit

1. At du har vækstambitioner og

screening kan du kontakte os via:

vækstpotentiale

vækstpotentiale

Tlf: 23 28 60 27

2. At din virksomhed er skalerbar, gerne

Mail: hello@kondrup.co

Få stillet skarpt på
fokusområder til vækst
Få anbefalinger til
videre udvikling

med internationalt potentiale

Få koblet indsatsområder
sammen med tilskuds- og

vi sammen kan få en dialog om

4. At I omsætter for + 1 mio. kr. om året

netop dit vækstpotentiale.

forudsætning til dig, og derefter koster
det kun, at du finder tid!

finansierings muligheder
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Vi har tiden og erfaringen til, at

3. At din virksomhed har +3 ansatte

Herfra får vi skabt de bedste
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KONTAKT INFO

Vi er af den overbevisning, at vi
først og fremmest arbejder med
mennesker og forandringer.
Det mindset gør, at kan få skabt

En typisk vækstscreening tager ca. 2

den tillid, som er fundamental

+ vi bidrager med et stort

timer + opfølgning og anbefalinger fra

for god forretningsudvikling, og

netværk

vores side

dermed skabe resultater for dig.

DER KAN VÆRE OP TIL FLERE
GODE GRUNDE TIL AT FÅ LAVET
EN VÆKSTSCREENING.
Her er lidt bud:
- Du har vækstambitioner og ønsker at udvikle virksomheden
- Du vil gerne have input til mulige indsatsområder
- Du har produkterne og viden, men de kommercielle resultater matcher ikke målene
- Du har igangværende eksport, men ønsker yderligere international vækst
- Du ønsker at få gang i eksportsalget og opbygning af nye markeder
- Du føler dig låst i den nuværende situation, og ønsker inspiration til yderligere vækstmuligheder
- Måske står du overfor et kommende generationsskifte og skal optimere din forretningsmodel
- + meget mere

Vi brænder for forretningsudvikling
og dialogen med vores kunder.

Lad os se om ikke vi kan flytte noget sammen.

