
Ett stöd för tillväxt

Region Jämtland Härjedalen och alla kommuner i  
regionen vill underlätta för små och medelstora företag i 
sin tillväxt, och kommer därför lansera Timbanken under 
hösten 2017. Med Timbanken får du som är företagare i 
regionen tillgång till upp till fem kostnadsfria konsulttim-
mar. Denna konsulthjälp kan t ex utnyttjas för att stärka 
ert varumärke, marknadsföring eller annan affärs- 
utveckling. Timbankens konsulter ger även företagsstöd 
och rådgivning för er som vill satsa på utlandsaffärer, 
bättre lönsamhet och organisationsutveckling.

5 timmars  
gratis rådgivning!

Nu kan du få upp till 5 timmar gratis rådgivning  
från Project Office. Timbanken är ett stöd från 
Region Jämtland/Härjedalen för dig som vill  

utveckla ditt företag.

Vad Project Office kan erbjuda:

 �  CRM

 �  Säljstöd

 �  Projekthantering

 �  Ekonomisk analys

 �  Fakturering

Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång!  

Joakim Persson
IT-konsult inom affärs- 
utveckling, utveckling av  
systemstöd och webb.

joakim@projectoffice.se
070 - 629 32 78
063 - 701 08 10

Tomas Jejlid
IT-konsult inom affärs- 
utveckling, systemstöd CRM, 
sälj, projekt, tid och ekonomi.

tomas@projectoffice.se
070 - 579 41 15
063 - 701 08 02



Ett steg mot en  
mer effektiv vardag!

Project Office erbjuder nu genom Timbanken  
ett paket på fem timmar där vi gör en nuläges- 

analys av ditt företag, med tonvikt på försäljning, 
marknadsföring och systematisering. 

Målet är att belysa olika delar av er verksamhet där ni har möjligheter att utvecklas, bli mer  
effektiv och tydlig och därigenom öka er lönsamhet. Under dessa fem timmar kommer vi att  
bland annat göra följande:

 � Vilka produkter har ni och hur ser kundnyttan ut?

 � Vad är ert varumärke och företagsprofil?

 � Vilka målgrupper vänder ni er till?

 � Hur marknadsför ni er idag?

 � Hur ser er säljprocess ut idag?

 � Vilka system använder ni er för kundbearbetning, offerter och dylikt?

 � Hur ser er leveransprocess ut?

 � Uppföljning av kundleveranser och kundnöjdhet?

 � Merförsäljning?

 � GDPR –  hur säkerställer ni att ni efterlever den nya Dataskyddsförordningen?

Vi kommer att genomföra intervjuer både med anställda och gärna även några av era kunder.  
När vi är klara med analysen kommer ni att få förslag från oss på hur ni kan gå vidare med att  
utveckla ert företag.

Boka detta via Timbanken!

www.timbanken.se


