
Vi gjør lederen SMARTERE
og forretningslivet ENKLERE

Du får bedre tid og økonomi Dine verdier blir ivaretatt 

Lønnsomhet
uten grenser

Hensikten med MMC forretningskonsept er 
å hjelpe bedriftskunder til bedre lønnsomhet 
og smartere drift. Vi har strukturert det i 4 
forretningsområder, som er Forretningsførsel, 
Regnskapsrådgivning/IT, Forretningsrådgivning 
og Forretningsutvikling. Det er et fleksibelt 
konsept som tar bedriften til det lønnsomhetsnivået 
du ønsker og er klar for. Det er opp til deg og hva 
du har behov for.

Alt for få tar ut sitt potensiale
Mange går for lenge i det samme strategiske sporet og mister 
mulighetene til å øke lønnsomheten når det skjer endringer.

Noen klarer å fornye seg i kraft av dyktige styrer eller innleie av 
strategikonsulenter. Men alt for få er klar over at vi gjennom 
MMC-konseptet «Forretningsutvikling» kan være den beste 
samtalepartneren for å endre strategi. De bedriftene vi hjelper 
kjenner vi ut og inn, og vårt profesjonelle arbeid med regnskapet 
brukes alltid som grunnlag for å hjelpe kundene med å utvikle en 
bedre bedrift. Det er vår styrke og misjon.

Våre fokusområder
For å sikre god og problemfri arbeidsflyt flyttes dessverre hovedfokus 
gradvis fra kundebehov til daglig drift. Det ser vi mye av i dagens 
næringsliv. Det medfører at vi bruker for mye av våre ressurser på 
presserende daglige oppgaver, men burde brukt mer av det på 
styring og forretningsutvikling. Det er her vi ønsker å komme inn 
som samtalepartner, og hjelpe deg å finne den gode retningen som 
forbedrer lønnsomheten.

Du er kanskje engstelig for økonomiske svingninger, men det er helt 
naturlig å ha topper og bunner. Vi skal hjelpe deg med er å forlenge 
toppene og komme ut av bunnene. 

For å ha rett fokus må du til enhver tid kunne  
svare på disse spørsmålene:

• Hvorfor skal du drive bedrift i fremtiden?
• Hva er hensikten, visjonen og de verdiene du vil realisere  
 for andre?
• Hvem skal bedriften være til for og hvilke kundetyper vil du ha?
• Hva skal dere være attraktive på?
• Hvilke ressurser trenger du?
• Du må kunne si noe om tjenester, arbeids- og kommunikasjons- 
 måter som skal knytte kundene til dere på en attraktiv måte
• Hvordan skal bedriften finansieres og organiseres?
• Med hvilke verktøy skal du drifte selskapet?

Vi har denne kompetansen, og vi har hjulpet  
mange med gode løsninger.
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Tjenester
Våre hovedtjenester sikter alltid mot finne de mest lønnsomme 
målene i tett samarbeid med deg.

Det som passer best for deg og din bedrift avklarer vi gjennom 
aktuelle tjenester:

• Forretningsutvikler og samtalepartner

• Styring og drift med riktige verktøy og gode rutiner

• Styrearbeid – administrativt og strategisk 

• Eierskap og selskapsform

• Kostnadseffektiv organisering

• Analysene du trenger for å finne den mest optimale  

 lønnsomheten

• Effektivisering av verdikjeden 

• Identifisere kostnadsområdene og finne de beste tiltakene

• Kritisk søkelys på tjenester og produkter

• Strategiske valg du bør prioritere

• Forretningsledelse til leie

• Strategisk kompetanseutvikling

Valgene du bør ta Vi ser dine muligheter og verdier

Vågsallmenningen 10, N-5014 Bergen
Tlf.: +47 55 54 49 00

www.mmcpartner.no

Nettverk - Arbeidsverktøy - Systemer

Veldrevet bedrift

Vi brenner for at du skal få tid og rom 
til å drive med kjernevirksomheten i din bedrift 

og få bedre lønnsomhet.

Hva trenger du hjelp til?

Arbeidsverktøy/teknologi 

MMC arbeidsverktøy/teknologi gir uendelige muligheter for 
bedriften. Du vil oppleve å få tilgang til teknologi som 
effektiviserer og innoverer på en bedre måte enn mange er 
vant med.

MMC teknologiplattform består av fire digitale plattformer: 
Brukerplattform (rolleavklaring), Programplattform 
(programmene oppgavene skal utføres i og hvem som skal 
ha tilgang til hva), Arbeidsplattform (arbeidsdeling, lagring, 
dokumenttilgang, sikkerhet), og Driftsplattform (der det gis 
tilgang til programvare og brukerstøtte med høy kvalitet på 
sikkerhet og oppetid). 

En webside med tydelig profilering av tjenester og 
kompetanse innrettet mot forbedret lønnsomhet for 
kundebedrifter. 

http://www.mmcpartner.no
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