Excellent Growth Methods EXGM AB
EXGM erbjuder tjänster inom management,
säljledning och försäljning.
Vi hjälper våra kunder att skapa resultat genom
att tillhandahålla kunskap, metoder och verktyg
som gör att de kan utveckla sin affärsverksamhet.

EXGM:s utvecklingsmatris

Med rätt metoder och verktyg kan våra kunder
samordna värderingar med strukturella faktorer
som påverkar agerandet i företagen. Effektivt
agerande tydliggörs, motivation och engagemang
ökar. EXGM arbetar för att erbjuda ett
helhetsupplägg som lämnar bestående värden hos
kunden efter slutfört uppdrag.

Verksamhetsutveckling
•

EXGM erbjuder konsulter med erfarenhet från
managementpositioner i företag. Våra konsulter
går in operativt med en gedigen egen erfarenhet
och agerar i din organisation.
Säljledning

Motivation och engagemang

Medarbetarnas motivation och engagemang har
stor betydelse för företags och organisationers
utveckling. Genom att synliggöra verksamhetens
processer ökar förståelsen för den egna och
andras roll i helheten. Problem och missförstånd
kan undvikas.

EXGM analyserar och skapar den robusta säljfunktionen. Vi ser till att organisationen bakom är
beredd på framgång. Det ger utrymme för säljare
att ta hem fler lönsamma affärer.
Go to Market

Försäljning är en kärnfråga för EXGM. Vi
bemödar oss om att varje företag skall finna sin
unika försäljningsmetodik. Våra konsulter har
erfarenhet från många olika försäljningstyper. Vi
kan hjälpa till med exempelvis:
Ny marknad
Nyckelkunder
Globalt utspridd säljorganisation
Lansering av en ny produkt
Indirekt försäljning via återförsäljare
Våra konsulter har erfarenhet och
kvalifikationer inom:

•
•
•
•
•

•

Struktur och system

Med rätt processtödjande metoder/verktyg
synliggörs processer och det blir tydligt hur de
fungerar i kundens struktur och system.

Företagsledning
Affärsutveckling
Verksamhetsutveckling
Försäljning
Go to Market

”Levande” värderingar

Excellent Growth Methods EXGM AB

Våra konsulter kan bidra till att skapa en god
jobbkultur som får stor betydelse för företagets
framgång.
Värderingar inom ett arbetsområde är ofta lätta att ta
till sig men inte alltid enkla att ”leva”.
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