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maximaal resultaat
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Waarom samenwerken met MMCenter? Download
de whitepaper via:

Voor succesvolle commerciële 
veranderingen binnen uw bedrijf 
maken wij gebruik van 
verschillende interventies, zoals 
commerciële en management 
trainingen, workshops, coaching
en advies.

Toepassing
Interventies

Dit is één van de stappen van ons 
concept, wij helpen bedrijven om 
deze stap tot een succes te maken.
Voor het ultieme resultaat, zal 
iedereen bereid moeten zijn om 
te veranderen. Pas als iedereen
bereid is, zal de verandering
optimaal zijn.

To make a change
Be the change

8 stappen voor
verandering
In ons concept maken wij gebruik 
van deze 8 stappen om het werkelijke 
probleem te vinden en dit ook blijvend
op te lossen. Wij gaan dus samen met u
voor het ultieme resultaat.

Het unieke concept van MMCenter bestaat uit 3 pijlers, door deze 
zorgvuldig te combineren binnen een bedrijf, realiseren we samen met u 
maximaal resultaat en zorgen we voor een blijvende verbetering!

De MMCenter 
Totaalaanpak

TIME TO MAKE A CHANGE

Akeleibaan 3, 2908 KA Capelle aan den IJssel

Telefoon: 010-284 96 37 | Mob: 06-16612015

Email: info@mmcenter.nl

Heeft iedereen een concreet jaarplan
met duidelijke verkoopdoelen? Weet u
precies welke orders of opdrachten u
volgende maand gaat ontvangen? 
In twee stappen en met drie unieke 
werktekeningen maken we een 
succesvolle commerciële strategie met
groeigarantie voor uw bedrijf.

Leidt ieder werkoverleg naar concrete 
actiepunten? Snapt iedereen de eigen
rol in de samenhang met anderen? 
Is er een oprecht wij-gevoel?
Met behulp van het 7S-model maken
we uw bedrijf inzichtelijk en slagvaardig. 
En met onze totaalaanpak op de 
verbeterpunten worden aanpassingen
werkelijk behaald en verankerd.

Wat maakt je bedrijf zo uniek en 
voor wie? Waar sta je vandaag, en waar 
wil je over 5 jaar zijn? Met welke
concurrenten ga je de strijd (niet) aan?
Ga je het alleen doen of in samenwerking
met anderen? Door gebruik van het 
Business Model Canvas maken we 
inzichtelijk wat het samenspel van factoren
moet zijn en waar er met onze totaalaanpak
nog aan gesleuteld moet worden.

Betere VerkoopBetere OrganisatieBetere Strategie


