Welkom bij Rightway Marketing & Organisatie advies
Met ons haalt u een ervaren en krachtige partner in huis. Wij ondersteunen en
adviseren u met de opbouw, continuering en vernieuwing en of verbeteringen van uw
organisatie. In uw organisatie staan uw klanten en uw medewerkers centraal.
•
•
•
•
•
•

Onze expertise ligt in:
Strategische marketing ontwikkeling
Proces optimalisatie (interne werkprocessen en organisatie management)
Productmanagement en life-cycle management
Sales- en businessplanning
Product- en marktintroducties

Expertise gebieden B2B/B2C markten, zowel concrete producten als dienstverlening.
Daarnaast heeft Rightway Marketing & Organisatie advies partners die in
voorkomende gevallen ingezet kunnen worden als aanvulling van het team.
Onze diensten en werkwijze
Wij helpen u bij het verbeteren van uw strategie, uw organisatie en zonodig het
opzetten van nieuwe business. Uw situatie is voor ons het uitgangspunt.
•
•
•
•
•

U kunt ons inschakelen voor diensten zoals:
Ontwikkelen van een strategisch (product) marketingbeleid of businessplan
Advisering over positionering, doelgroepen en communicatie
Organisatie optimalisatie (rendement verbeteringen)
Ondersteuning bij productontwikkeling: van concept tot uitvoering

Wij zijn denkers én doeners: wij geven advies, maar nemen ook graag de uitvoering
op ons. Ook in de vorm van interim-management. Daarbij houden we van een
heldere, open en korte communicatie.
Missie en visie
Om succesvol te zijn en te innoveren kan geen enkel bedrijf zonder duidelijke missie
en visie. Hierin bepaalt u met uw medewerkers wat u met uw bedrijf de komende
jaren wilt bereiken.
De missie is het bestaansrecht van uw onderneming. Deze missie hoeft niet altijd
een economische grondslag te hebben, maar kan ook gaan over uw manier van
samenwerken (waarbij harmonie en efficiency worden bevorderd)
In de visie bepaalt u waar u met uw bedrijf naar toe wilt werken. Hoe ziet het bedrijf
er over 3 a 5 jaar uit? Uw ambitie en drijfveren zijn hierop van grote invloed.
Met een visie en missie kunt u alleen of samen met uw medewerkers doelen gaan
formuleren. Wat streeft u concreet na en op welk moment moet dit gerealiseerd zijn?
Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. In een vrijblijvend en informatief
gesprek kunnen we bekijken welke koers voor uw onderneming de beste is.

