Hallo! Wij zijn Digital Motions, experts in een snel
veranderende digitale wereld.
Relevant blijven is wat je wil. Voor klanten en voor
medewerkers. Digitalisering helpt je daarbij. Je wordt
minder snel ingehaald en bent wendbaar wanneer het
nodig is.
Wij werken met MKB bedrijven aan het waarmaken van
digitale ambities. We worden blij van bedrijven waar we
de passie voelen bij binnenkomst. Bedrijven die
producten maken of installeren. Bedrijven waar fysieke
goederen door warehouses stromen of bedrijven die
waarde toevoegen door de diensten die zij leveren.
MKB is ons speelveld!
In een digitaal tijdperk veranderen klantbehoeften en
daarom zal jij mee moeten veranderen. Ieder bedrijf
beleeft zijn eigen digitale reis. Bedrijven waar wij mee
mogen werken nemen we bij de hand. We gaan samen
aan de slag en realiseren verbeteringen. Dat doen we
stap voor stap op een begrijpelijke manier. In een tempo
dat past bij jouw bedrijf.

WAARO M MKB BEDRIJVEN
V E R Z A N D E N B I J D I G I TA L I S E R I N G
Dé 5 faalfactoren*
1

Hollen in de waan van de dag

2

Focus op technologie in plaats van op echt waarde toevoegen

3

Geen of te weinig visie vanuit de top

4

De bestaande organisatiestructuur en -cultuur werken digitale
veranderingen tegen

5

Je blindstaren op de klant in plaats van waarde toevoegen aan
het ecosysteem

* Menno Lanting, boek: Uit het transformatiemoeras (2021), Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Business Contact

Herken jij faalfactoren en wil je toch groeien?
Het is ons doel om jou te helpen het beste uit je
bedrijf te halen en relevant te blijven voor jouw
klanten. Dat doen wij op een manier die bij jou
past met een praktische aanpak en
bijbehorende tools.
Wil je als bedrijf digitaal verbeteren, je laten
inspireren en ben je niet bang voor een
kritische noot op de huidige gang van zaken,
dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Team Digital Motions

J O U W D I G I TA L E R E I S S TA R T H I E R
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1

Richting bepalen

Op een leuke interactieve manier gaan we met het team aan
de slag om samen te ontdekken hoe jouw bedrijf kan groeien.
Wat we doen met onze KICKSTARTER aanpak
• Kennismaking met de teamleden
• Intensieve workshops
• Creatieve brainstorm sessies
• Verdieping waar nodig
• Vormgeven van de digitale richting
Wat jij daarna helder hebt
• Hoe je als bedrijf kan verbeteren door digitalisering
• Waar groeikansen liggen in een digitaal tijdperk
• Welke faalfactoren in jouw bedrijf aanwezig zijn
• Acties die je kan oppakken om verbeteringen te realiseren

Snel jouw digitale groeikansen in beeld?
Kies voor onze KICKSTARTER aanpak!

Doorlooptijd 4 tot 6 weken
Investering € 6.500 excl. BTW

2

Op reis

Als jij hebt besloten welke groeikansen je wil gaan pakken
wordt het tijd voor actie! Wij helpen je om regie te houden.
Wat we doen
• Opstellen van een haalbaar en meetbaar actieplan
• Medewerkers in de actiestand zetten
• Begeleiden en controleren waar nodig
• Inspireren en inzicht geven in onbenut potentieel
• Helpen bij afstemming met leveranciers van technologie
Wat je bereikt
• Digitale verbeteringen op een begrijpelijke manier
• Enthousiaste medewerkers die digitalisering gaan omarmen
• De juiste technologie voor jouw behoeften
• Goede samenwerking met klanten

3

Reisbegeleiding

Digitaliseren doe je continu. Het verbeteren van processen,
mensen en technologie doen we op jullie tempo.
Wat we doen
• Begeleiden bij digitale ontwikkelingen
• We zijn sparringpartner
• Helpen om regie te houden over digitale ontwikkelingen
• Zorgen dat je niet in de bekende valkuilen trapt
• We voegen kennis en ervaring toe
Wat je bereikt
• Digitale verbeteringen in een tempo dat past bij jouw bedrijf
• Competente medewerkers met de juiste skills
• Onderscheidend vermogen, omdat jullie beter presteren
dan andere bedrijven
• Tevreden klanten waar jullie relevant voor zijn en blijven!

W AT W E J E N O G
WILLEN MEEGEVEN
Je bent niet één van de velen. Jouw bedrijf is uniek.
Net als iedere ander bedrijf hebben jullie
onderscheidend vermogen. Dat is waarom klanten
met jullie werken.
Digitalisering helpt je groeien. Denk buiten de kaders
om onbenut potentieel te herkennen en ga ermee
aan de slag.
Stay relevant!

V O O R D AT J E
O N S B E LT …

Met onze kennis en ervaring helpen wij
MKB bedrijven in handel, productie,
bouwnijverheid en dienstverlening.
Wij gaan voor resultaat. Daarom
investeren wij tijd om jou en jouw bedrijf
goed te leren kennen, zodat we samen
met jullie bedrijfskennis en onze
ervaring met digitalisering het maximale
resultaat gaan bereiken.

DIGITALE REIS
Ben je op zoek naar een gids voor
jouw digitale reis?

Mark van der Meijden
+31 6 51 98 40 26
mark@digitalmotions.nl

Wij staan alvast in de startblokken.
Thijs de Swart
+31 6 52 06 28 33
thijs@digitalmotions.nl

