Har du planer om at starte op
eller udvide i Tyskland?
Hvad kan vi
tilbyde?

Vi bygger din bro mellem
Danmark og Tyskland.

Vores erfarne dansk/tyske team
hjælper med etablering og ekspansion i Tyskland - alt fra oprættelse af virksomhed, salg og export
til det tyske marked, marketing og
PR - til leje af kontorlokaler og personalerekruttering. Eller hvad du
ellers har brug for, som for eksempel at arbejde sammen med dig
omkring din strategi for Tyskland.

Sådan arbejder vi!
Vi går pragmatisk til værks: Da vi
selv har mange års erfaring som
iværksættere og ledere i internationale koncerner, ved vi, hvor
vigtigt det er at have den fornødne
ekspertise. På områder uden for
vores egne kernekompetencer rådfører vi os med specialister fra
vores store netværk. Derved skaber vi de bedste løsninger og
koncepter.

www.nordic-consulting-team.com

Vi glæder os til et godt
samarbejde.

Vores ydelser!
Interim Management
Vi udfylder åbne lederstillinger - også i tidsbegrænsede perioder. Benyt dig af
vores solide erfaring i virksomhedsledelse - også gerne i en begrænset periode.

"Quick Fix”
Står du med et konkret problem, som umiddelbart virker uløseligt, skal du bruge
en hurtig procesoptimering, eller du har behov for en second opinion? Vi duarbejder et quickfix sammen med dig. Et quickfix kan f.eks. være et mindre
projekt, hvor vi fungerer som problemløsere eller sparringpartnere.

Virksomhedsetablering
Hvordan kommer du bedst ind på det tyske marked? Skal du grundlægge et
datterselskab, eller vil du starte uden eget selskab? Og hvis du etablerer et eget
selskab, hvilken selskabsform er så den rigtige? Vi hjælper med at finde frem til
den optimale løsning.

Salg og Marketing
Hvordan opnår du salgssucces i Tyskland? På baggrund af vores mangeårige
erfaring med salg i Tyskland står vi til rådighed i alle aspekter indenfor salg,
marketing, PR, presse. Vi har arbejdet med alle elementer inden for afsætning,
og kan - enten direkte eller gennem vores netværk – hjælpe dig med at vælge
og tilrettelægge de rette tiltag.

Personale
Gennem vores omfattende netværk i Tyskland har vi kendskab til egnede kandidater inden for næsten alle typer af ledige stillinger. I tilfælde, hvor vi ikke selv
kan pege på egnede kandidater, arbejder vi sammen med erfarne personalekonsulenter, der kan hjælpe.
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