
 

Op al onze producten en diensten geldt een investeringsgarantie,  
dit houdt in dat als u binnen één jaar na aanschaf uw investering 
niet heeft terugverdiend, wij deze aan u terugbetalen.

INVESTERINGS
GARANTIE

INVESTERINGS
GARANTIE

ONZE DIENSTEN & UW INVESTERINGEN

ALGEMEEN

CONSULTANCY  !   150 per uur 
Naast de hieronder benoemde diensten kunt u ons natuurlijk  
ook inhuren voor een specifieke vraag of uitdaging op het gebied 
van winstmanagement. Ook naast winstmanagement hebben 
wij uitgebreide expertise in diverse andere vakgebieden. Stel ons 
gerust uw vragen en in goed overleg bepalen wij samen hoe wij  
u kunnen ondersteunen.

PARTNER Op maat

Wilt u langdurig door ons worden ondersteund, hulp bij de start en 
uitvoering van winstmanagement projecten of een sparringpartner 
op het gebied van uw bedrijfsvoering? In overleg met u brengen wij 
uw behoeften in kaart en wordt u partner van De Margemakers.

MKB

MKB"RAPPORT !   2.250
Op basis van een uitgebreide vragenlijst over uw bedrijf  
krijgt u een persoonlijk rapport. Dit rapport, opgebouwd vanuit  
9 vakgebieden, is gepersonaliseerd en toegesneden op uw bedrijf. 
Per vakgebied krijgt u een score, een aantal direct toepasbare tips 
en Uw Margemaker, de gouden tip voor uw bedrijf. Het rapport 
 wordt gedurende 2 uur bij u gepresenteerd en toegelicht. Binnen 
één jaar na de ontvangst van het rapport volgen en nog twee 
bezoeken van 2 uur om u te ondersteunen bij de uitvoer en 
implementatie van het rapport.

UW MARGEMAKER UITGEWERKT PER VAKGEBIED !   399 
Onze gouden tip voor uw bedrijf uitgewerkt in een complete  
werkinstructie met voorbereiding, uitvoering en opvolging. 
Alle 9 margemakers uitgewerkt !   2.394 

VAKGEBIED UITGEWERKT !   699
Per vakgebied krijgt u Uw Margemaker uitgewerkt met  
alle bijbehorende toolkits van het betreffende vakgebied.
Alle 9 vakgebieden uitgewerkt !   4.194 

MKB FULL SERVICE !   5.999
Het totaalpakket voor het MKB, hierbij ontvangt u alles wat  
wij in huis hebben, te weten het MKB-rapport, onze bezoeken bij 
u op locatie en de Vakgebieden totaal. U heeft hiermee alles in 
handen om uw winst voor de aankomende jaren structureel te 
verhogen en hoog te houden.

MKB


