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“Neem af en toe eens tijd om bewust stil te staan bij uw bedrijf en de resultaten; zoek uw unieke
positionering in de markt, en plan dan zorgvuldig uw doelstellingen op korte en middellange, en
misschien zelfs lange termijn.” Zo omschreven meer dan 100 collega-zaakvoerders hun meest
waardevolle tip aan u om uw onderneming naar betere resultaten te tillen. Maar hoe doet u dat nu in
de praktijk? Dit artikel helpt u hier alvast wat bij.
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1 - Cost leadership

noodzakelijkerwijs het goedkoopste

4BetterResults.be helpt heel wat KMO’s
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2 - Product leadership
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Meer info: www.4BetterResults.be.
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Wij combineren design en aanpasbare inhoud met
een uitgekiende marketingstrategie.
De resultaten:
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