FÖRETAGSPRESENTATION

INTRODUKTIONSPRESENTATION
Skapa
kraftfull försäljningstillväxt, värdetillväxt
och organisationsutveckling i balans
•

Rådgivare och coach till ägare, investerare, styrelser
och företagsledningar

Företagsrådgivare till medelstora och större
företag
med medelstora privata bolag
Kapitalanskaffning,
små
och

•

tillväxtambitioner

2016 (svenska)

JONASFLORINUS.com
© All Rights Reserved.

1

Rådgivare till medelstora och större företag med tillväxtsambitioner
När företag växer uppkommer även nya utmaningar. Komplexiteten ökar. Både strategiskt och operationellt.
Hur bör vi utveckla organisationen, roller och ansvar i den fas vi befinner oss i för att få hög effektivitet?
Försäljningen kanske är beroende av några få viktiga kunder? Effektiviteten i försäljningen borde kanske öka, inte minst
nykundsintaget? För och nackdelar med egen försäljning, partners, återförsäljare? När är det lämpligt att ta sig an nya
marknader och hur gör vi det på bästa sätt? Hur bygger vi varumärke med nya och gamla kunder?
Inköp, produktion, distribution är stora frågor. Hur kommer vi vidare till nästa nivå, hur går vi mot best-in-class.
Kan vi arbeta effektivare med finansieringen, inte minst rörelsekapitalet? Vilka finansieringsalternativ finns och hur
förhandlar vi till oss bästa villkor. Om vi vill ta in nytt kapital, vad är alternativen och hur gör vi?
Hur kan vi arbeta med finansiella rapporter som ger verkligt stöd i affären? När och hur bör vi bygga HR funktionen?

Mikael Byström, grundare och styrelseordförande, Ymer Technologies

“Med den tillväxt vi har är det fantastiskt bra att ha en erfaren och neutral samtalspartner som Jonas Florinus.
Tydlig och praktisk. Ovärderligt.”
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Rådgivare till ägare, investerare, styrelser och företagsledningar.
Kraftfull tillväxt, i balans

Varför företagsrådgivare eller coach?

•

Strategier i finansiell och organisatorisk balans.

•

•

Utveckla sälj- och affärsorganisationen.

Rådgivning för konkreta råd, beslutshjälp och stöd vid
implementering och uppföljning.

•

Partnerskap, återförsäljare, underleverantörer.

•

Coaching för reflektion, vägledning, prioritering.

•

Skapa rätt förutsättningar för kraftfull tillväxt:

•

Skapa fokus på det som gör verklig skillnad.

•

Expertråd, erfarenhet, effektivitet.

•

Avlastning.

•

Introduktion till ett av Sveriges bättre kontaktnät.

•
•
•
•
•
•

Organisationen, roller och ansvar.
Utveckla ledarskapet, prioritera, delegera, reflektera.
Organisera praktiska huvudprocesser för tydlighet,
ansvarstagande och effektivisering.
Ta kontroll över rörelsekapitalet, inköpsprocessen, och
logistiken, i hela organisationen.
Utveckla produktionen.
Utveckla varumärket för nya och gamla kunder.

•

Ledarskapsutveckling och stöd vid rekrytering.

•

Utveckla den finansiella kontrollen.

•

Hjälp med finansieringslösningar, kapitalanskaffning,
företagsförvärv eller förberedelse för börsnotering.

Hans Lager, grundare och styrleseordförande, Team Tråd & Galler (J.H. Tidbeck AB, Signtronic
Production AB, Kylpanel i Näsjö AB, Wermer Energilösningar AB, Ringsvets AB)

“Jonas Florinus har kloka tankar om svåra frågeställningar”.
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Det här är Jonas Florinus
• Rådgivare och/eller coach till ägare, investerare, styrelser och
företagsledare.
• Specialiserad på att få företag att växa. Att bidra med fokus,
affärsmannaskap och att skapa kontroll på organisation och
finanserna.
• Arbetar med medelstora och större företag.
• Arbetar med familjer, riskkapitalbolag och noterade bolag.
• Arbetar med M&A rådgivare och stödjer att förbereda ägare och
företag inför kapitalanskaffning eller företagsförvärv.
• Mer är 25 års erfarenhet att växa stora företag som ABB, Vattenfall
och SEB, organiskt och genom företagsförvärv.
• Omfattande erfarenhet att arbeta med medelstora företag och med
riskkapitalbolag som EQT, Northzone, White Star Capital med flera.
• Erfarenhet och expertkompetens inom verkstad, energi, service, retail,
mjukvaror, financial services, venture capital och private equity.

Michael Ingelög, Investerare

“Det är fantastiskt att arbeta med Jonas Florinus. A game changer.
Rekommenderas varmt.”
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Så här kan vi komma i kontakt:
Telefon:
E-mail:
Skype:
Besöksadress:

070-539 76 70
Jonas.florinus@gmail.com
Jonas Florinus
Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm

Web:
LinkedIn:
Twitter:

www.JonasFlorinus.com
Jonas Florinus
Jonas Florinus

Ann-Charlotte Byström Eek, Företagare

“Att arbeta tillsammans med Jonas Florinus är en upplevelse. Tillgänglig, hands-on,
stödjande och med en mängd användbara kontakter.
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