Hvordan klarer din virksomhed udfordringerne i 2012 og frem?
Som et supplement til internt strategi arbejde og løbende dialog med virksomhedens
bestyrelse leverer Spandet And Partners hurtigt og effektivt anbefalinger og løsninger
til at udvikle og/eller omstille forretningen i 2012 og frem gennem:
Fitness Test (branchens blodtryk): et billede af virksomhedens fitness if. til branchen
baseret på en række nøgletal.
Health Check (virksomhedens blodtryk): en diagnose af virksomhedens dagsform. For
at skabe omgående værdi begrænser vi oftest et health check til kritiske funktioner
som f.eks. internationalisering, salgskanaler og sociale medier.
Medicinering (indsatsen til at opnå det optimale blodtryk): Eksekverbare løsninger
baseret på health check diagnosen. Eksempler: en strategi work shop, en vækst plan,
ændrede distributions og salgs kanaler, e handel, sortiments omstilling, en branded
retail- eller en brand manual. Diagnose og medicineringens omfang foregår i
samarbejde med direktion og/eller bestyrelse.
Hvorfor os/hvem er vi:
Spandet And Partners er en specialiseret konsulentvirksomhed inden for mode- og
livsstilsbranchen. Vor mange års praktiske erfaring med branchens faglige facetter gør
os i stand til – hurtigt og effektivt – som interim og fortrolige eksperter - at forstå og
perspektivere virksomhedens konkrete udfordringer.
I alt hvad vi foretager os, lægger vi vægt på at arbejde som en operationel sparrings
partner med en operationel strategi og omgående eksekvering i et tæt samarbejde
med virksomheden. Der skabes værdi, når strategier og beslutninger eksekveres.
Investering:
Vi koster mindre end de store konsulent huse. Hos os arbejder specialiserede senior
partnere med kunderne; du betaler ikke for oplæring af en junior konsulent.
Referencer:
Henrik Spandet, der står bag denne henvendelse arbejder sammen med 2 partnere og
en række ”allied specialists” i ind- og udland. Han har mangeårig international ledelses
erfaring, arbejder aktivt i 3 bestyrelser og har de sidste 2 år arbejdet med over 20
mode- og livsstilsvirksomheder inden for områder som strategi work shops ud
udvikling, vækst, branding, internationalisering og retail. Herudover har Henrik stor
erfaring inden for effektivitet senest med et større projekt med ledelsen hos Mars i
Nashville.
Til Spandet And Partners´ referencer tæller Birger Christensen, Ticket To Heaven,
Barbara I Gongini, Newline, Spon Diogo, Joha, Kranz & Ziegler og Noa Noa. Se mere
på www.spandet.com. Under ”tasks” har vi samlet eksempler på en del af de opgaver,
vi har løst siden starten af 2009. Eksemplerne inkluderer udtalelser fra kunderne.
Henrik vil kontakte dig for et uforpligtende møde, ellers mail til henrik@spandet.com
eller ring til ham på 22660911.
“A TASKFORCE WITHIN THE DESIGN- AND CREATIVE INDUSTRIES,
COMPLEMENTING PASSIONATED BRANDS ON THE MOVE”

