MULTIBRANCH
MANAGEMENT

ATT DRIVA ETT KEDJEFÖRETAG
I EN GEMENSAM RIKTNING
En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk. Kedjeföretag har speciella förutsättningar för sin verksamhet i och med att många enheter ska dra åt samma håll. Framgång kan delas när alla surfar på samma våg, men kan lika snabbt vändas i motgång
och ett urholkat varumärke när inte alla följer gemensamt satta regler. En förutsättning är då självklart att man är överens om vart man ska och om sättet att driva
affärer. Hur är det hos er, vet alla vad som gäller och har alla rätt förutsättningar att
nå sina mål?

DET HÄR KAN VI GÖRA FÖR DIG
I en framgångsrik verksamhet är alla
insatser riktade mot att stödja affären.
Madicon hjälper till att säkerställa att
den röda tråden finns - från strategi till
uppföljning av måluppfyllelse.
u
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Vart är verksamheten på väg?
Hur ska ni ta er ditt?
Vet alla vad som gäller?
Når alla sina mål?

Dessa frågor är viktiga i alla affärsverksamheter, men blir extra kritiska i ett
kedjeföretag. Ägardirektiv, affärsplan,
handbok och kvalitetssäkringsmodell
är några av de dokument och strukturer
som måste dra åt samma håll. Madicon
hjälper er att gå igenom era stödstrukturer och säkerställa en helhet som är
starkare än de enskilda delarna.

RESULTAT
u

u
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Tydlighet i varT verksamheten är på väg.

u

En struktur där alla ingående enheter
är synkroniserade med varandra och
drar åt samma håll.

u

En grund för att sätta mål för alla delar
av verksamheten.

En klar bild av vilka insatser som
förväntas av alla.
En modell där svagheter snabbt kan
identifieras och åtgärder kan sättas in.

VAD ÄR EN BUSINESS SHERPA?
Ledarskapet utvecklar verksamheten.
Det är hela tanken bakom Madicon. Vi
på M
 adicon har alla egna erfarenheter av
ledarskap i med- och motgång.
Vi vet att det kan vara ensamt att vara
ledare och att det kan behövas både råd om
vägval och hjälp att bära packningen för att
nå toppen. Vi kallar oss Business Sherpas.

VI VET VÄGARNA. VI HAR GÅTT DEM.

KONTAKTA OSS:
INFO@MADICON.SE
BESÖK OSS:
MADICON.SE
STOCKHOLM
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+46 72 571 42 00

KUNGSGATAN 71, 112 27

