MMCFRANCHISE

Lønnsomhet
uten grenser
Med MMC franchisekonseptet skal vi hjelpe deg
som franchisetaker og dine bedriftskunder til bedre
lønnsomhet og smartere drift.
Det er et fleksibelt konsept som tar
franchisebedriften til det lønnsomhetsnivået du
ønsker og er klar for.
Det er opp til deg og hva du vil.

Slik blir du en fremragende
tjenesteyter

Slik jobber du som
franchisetaker

En stor andel regnskapsbedrifter vil slite med å levere tjenester som
er tilpasset det kundene har behov for. Flere vil utvilsomt møte
spørsmålet om hvorfor kunder skal kjøpe av deg når andre tilbydere
gjør det smartere, smidigere og bedre tilpasset kundens behov.
Kundene må oppleve at du forstår og bryr deg om deres spesifikke
utfordringer, og at de er verdifulle for deg. Slik skaper du tillitt og et
godt grunnlag for gjenkjøp.

Det handler om å stille rett diagnose før vi foreslår tjenester. Det
grunnleggende i MMC konseptet er å skape den rette balansen
mellom innsats og utbytte i kundens forretningsliv. Mange
bedriftsledere er:

I tillegg vil mange være usikre på om de vil makte å stå alene i
denne konkurransen.
Med MMC’s franchisekonsept har du alle muligheter til
å bli en fremragende tjenesteyter, som skaper den gode
forretningsopplevelsen ved å hjelpe kunder med å fjerne problemer
og finne gode løsninger

• ukjent med lover og regler og hvordan de kan forenkle og
effektivisere daglig drift og administrasjon som frigir tid og
forbedrer lønnsomheten.
• mange ønsker å gjennomføre forretningsforbedringer, løse større
problemer eller gjøre investeringer men mangler kompetanse og
tid til å gjennomføre på en gunstig måte
• mange går for lenge i samme strategiske sporet og mister
mulighetene til å øke lønnsomheten når det skjer endringer
• mange er ikke klar over hva de trenger for å oppnå bedre
løsninger på problemer og utfordringer de har
Med våre gjennomarbeidete løsninger sikter vi alltid mot en god
balanse i de løsningene vi anbefaler våre kundebedrifter. Det er
nesten ingen grenser for kostnadsreduserende tiltak, men hva
tåler kundebedriftene å gjennomføre uten at det skaper ulemper.
Det er nesten ingen grenser for lønnsomhetsutvikling, men hva
makter kunden å gjøre uten at det griper for mye inn i det som
oppleves som behagelig. Det handler om å finne den rette balansen
i hvert enkelt kundetilfelle. Som bransje har vi brydd oss alt for lite
om å tenke på kundenes opplevelser og behov, og hvordan vår
kompetanse og våre tjenester kan bidra til kundeutvikling.
Men fra nå av er det faktisk dette vi skal leve av
som regnskapsbedrift.

Vi gjør lederen SMARTERE
og forretningslivet ENKLERE

Hvorfor akseptere terningkast lavere enn 6

MMC Franchisebedrifter er ikke som andre
regnskapsbedrifter

Vårt franchisekonsept bygger
på solid kundeinnsikt

Dette får du tilgang til i MMC
Franchisekonseptet

MMC konseptet har gjennomgått en gradvis utvikling basert på stor
innsikt i kundebehov og gode løsninger på deres problemer.
MMC konseptet gir derfor helt nye muligheter for å hjelpe kunder
til bedre drift og utvikling og ikke minst gjøre det mer meningsfylt,
interessant og lønnsomt å drive regnskapsbedrift.

•

Denne gjennomprøvde forretningsplattformen inviter vi deg nå til å
bli en del av.
Vi har strukturert det i 4 forretningsområder, som er:
MMC Forretningsførsel, MMC Regnskapsrådgivning/IT,
MMC Forretningsrådgivning og MMC Forretningsutvikling.
Som MMC partner i dette franchisefellesskapet vil du oppleve
større trygghet, inspirasjon og kunnskapsutvikling i møte med et
marked preget av økende konkurranse og en mer uforutsigbar
fremtid. Du vil også oppleve en ny måte å tenke kundeopplevelse
og kundeutvikling på. Alt handler ikke bare om økonomi, men om
å finne balansen mellom fordeler og ulemper i en bedrifts vekst og
utvikling

Inntredelsesavgiften som inkluderer:
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Kundeverktøy

o
		
o
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MMC teknologiplattform med 4 bruksområder:
Brukerplattform – Programplattform – Arbeidsplattform – Driftsplattform
MMC arbeidsmetodikk (digitale oppslagsverk – kompetanse/maler –
salgsfremmere mapper og/eller guider)
Bedriftens hjemmeside med tydelig profilering av tjenester og kompetanse
Startpakke profil og dekor

Ikke utsett det – book et møte i dag,
så skal jeg vise deg noen spennende muligheter.
Ove N. Birkeland, mobil 92 22 22 72 eller
e-post: ove.birkeland@mmcas.no

SUD senter (vårt kjedekontor innen samarbeid – utvikling - drift)
Kompetansestøtte mellom partnere og felles kompetansebase
Sammen bygger vi en komplett kompetanseressurs som hjelper
deg til bedre tjenesteyting
MMC skolen

Aktivitetsfond
(felles markedsføring - drift web mm)

Den gode kundeopplevelsen

Vi vil gjerne fortelle deg mer om hva dette franchisekonseptet gir deg
av muligheter, og vise deg hvor langt du egentlig kan ta det i din
forretningsutvikling.

Partnerverktøy
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MMC Forretningskonsept innen forretningsførsel
MMC Merkevareprofil
MMC konseptmodell for verdiøkning
MMC Driftshåndbok – slik gjør vi det
Innføring og opplæring for deg som ny franchisetaker
Kontrakten og håndboken som angir franchisegivers
og franchisetakers ansvar, roller og plikter

Vi bygger den beste
og mest fremtidsrettede
rådgivningskjeden, og gir deg
alle de utviklingsmulighetene
du trenger

Lås opp din fremtid med MMC Franchise

Vågsallmenningen 10, N-5014 Bergen
Tlf.: +47 55 54 49 00
www.mmcpartner.no

Vi ser dine muligheter og verdier

