STEL UW STEUNPAKKET SAMEN
EN START MET GRATIS INTAKE
Deskundige ondersteuning nodig in crisistijd? In samenwerking met raak! Prikkelende communicatie en Wolleswinkel
Advocaten hebben wij een steunpakket voor ondernemers samengesteld. Het steunpakket start met een vrijblijvend intakegesprek. Selecteer hieronder uw gewenste module(s) en ontvang tijdens de intake gratis de eerste
adviezen rondom uw liquiditeit, marketing en subsidiemogelijkheden. Vraag hier uw gratis intake aan.

MODULE LIQUIDITEIT
Voortdurend zicht én grip houden op de liquiditeitspositie van uw
onderneming is cruciaal in deze tijd. Alleen dan doorstaat u de crisis.
Veel ondernemers profiteren van onze module Liquiditeit.
De module Liquiditeit bestaat uit:
• Opstellen liquiditeitsprognose.
• Continu actualiseren liquiditeitsprognose gedurende het resterende deel van 2020.
• Beoordelen welke kosten u kunt verlagen of zelfs stopzetten.
• Inzicht geven in welke investeringsverplichtingen u kunt uitstellen.
• Advies over objectfinanciering van recente investeringen uit uw cashflow.
• Bijsturen, zodat u bouwt aan een toekomstbestendig bedrijf.

MODULE
SUBSIDIESCAN

MODULE JURIDISCH
Bijna elke ondernemer heeft
één of meerdere langlopende
contracten. U kunt mogelijk
aanspraak maken op een
verlaging van de kosten of
een uitstel van betaling van
de maandelijkse verplichting.
Inmiddels hebben al verschillende
ondernemers gebruikgemaakt van
de juridische bijstand geleverd
door de juristen van Wolleswinkel
Advocaten.
De module Juridisch
bestaat uit:
• Beoordeling van diverse
contracten en algemene
bepalingen.
• Na inventarisatie een handig
overzicht met aanbevelingen,
afgestemd op uw onderneming.
• Een brief om te gebruiken
richting de andere partij.

Laat geen subsidies liggen!
Onze accountants helpen
dagelijks ondernemers
met de steunmaatregelen
van de (lokale) overheid. Daarnaast zijn er
volop subsidie-mogelijkheden via bestaande
regelingen.
De module Subsidiescan bestaat uit:
• Inventarisatie van welke subsidies u al
gebruikmaakt.
• Advies over de overige
subsidiemogelijkheden.
• Aanvragen van de subsidies.

MODULE MARKETING
De coronacrisis biedt kansen, ook
voor uw bedrijf of merk. Juist nu is het
belangrijk om in te zetten op marketing
en reclame. Onderzoek heeft uitgewezen dat bedrijven, die tijdens een
crisis doelgerichte marketing voeren,
hun marktaandeel zowel tijdens als
ná de crisis vergroten. Want ook uw
(potentiële) klanten maken in deze
impactvolle maanden nieuwe keuzes.
Zorg daarom dat u aanwezig bent.
Met hulp van onze marketingexperts
Mark Schipper en Geertjan Jansen van
raak!, komt en blijft u in beeld.
De module Marketing bestaat uit:
• Quickscan website en huidige
marktbewerking.
• Krachtige communicatie voor social
media en kranten tijdens deze crisis.
• Marketing maatwerk:van klantbehoefte en propositieontwikkeling
tot marketingcampagne.

MODULE DEBITEURENBEHEER
Een goed en strak debiteurenbeheer is in deze tijd van groot belang om
de cashflow op niveau te houden.
De module Debiteurenbeheer bestaat uit:
• Een check op het huidige debiteurenbeheer.
• Tips en aanbevelingen om het debiteurenbeheer direct te verbeteren.
• Periodiek debiteurenbeheer door ODG.
• Beschikbaar stellen van buitengerechtelijk incassotraject via Wolleswinkel Incasso.

Vraag hier uw gratis intake aan.

