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EXPERTISE OP MAAT VOOR DIRECT-FUNDING

FUNDING IS EEN INITIATIEF VAN

MIJN FUNDING

DE DIRECT-FUNDING ENGINEERS

DE WORKSHOP IN DE
INFORMATIEVE FASE

DE BEHANDELING VAN
JOUW BUSINESSCASE

Direct-Funding is nieuw. Wij horen dus
vaak de vraag ‘Leg eens uit’. Om eerlijk te
zijn, wij kunnen heel veel vertellen over
Direct-Funding, wat het is, hoe het werkt,
wat de voordelen zijn en waarom je als
ondernemer er beter vroeger dan later
mee kan starten. Moeilijk is het zeker niet.

Wij nodigen je graag uit voor een eerste
Workshop. Samen met andere ondernemers word je vrijblijvend geïnformeerd.

De mogelijkheden zijn echter onbeperkt
als je er eenmaal over nadenkt. Ooit zei
Johan Cruijff “Je gaat het pas zien als je
het door hebt”. Deze woorden zijn ook hier
weer van toepassing.

Een Workshop begint met een algemene
presentatie. Deze presentatie laat al veel zien
van het hoe en waarom. Dan behandelen wij
een aantal Direct-Funding campagnes en
de resultaten. Vervolgens is er ruimte om
jouw businesscase te bespreken en concreet
haalbaarheid en toepassingen te bekijken. Je
leert ook veel van andere business cases
die behandeld worden.

Daarom organiseren wij regelmatig Workshops.
Dit zijn meetings met meerdere ondernemers
om interactief te vertellen hoe Direct-Funding
werkt. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Na de Workshop is er vaak een borrel om
even na te praten, nog eventuele vragen te
stellen en eventueel een afspraak te maken
voor een persoonlijk en informatief gesprek.

“Dankzij Direct-Funding heb ik mijn bedrijf kunnen overdragen”

HET BETREKKEN
VAN JE TEAM

HET VOORBEREIDEN
VAN DIRECT-FUNDING

Een Workshop is ook een uitstekend middel
om bij jou op het bedrijf of bij ons informatiecentrum je team gelijktijdig te informeren
tijdens de oriëntatieperiode. Iedereen krijgt
dezelfde toelichting en kan vragen stellen.

Besluit je tot Direct-Funding dan zullen er
met jou als ondernemer een aantal werksessies ingepland worden. Wil je ook hier
weer voor het geheel of bepaalde onderdelen gezamenlijk je team betrekken dan
zijn er vervolgworkshops voor jou en je team.

Het is een nuttig proces om samen de
mogelijkheden te verkennen en indien je
besluit tot Direct-Funding, je team gemotiveerd te betrekken bij Direct-Funding.

Een erg nuttige stap om ook binnen je
team en ondernemer de communicatie te
synchroniseren en je team voor te bereiden.

Jouw Workshop team kan bestaan uit
compagnons, management teamleden of
aandeelhouders, twee of twintig personen.

Direct-Funding is een serieuze zaak en
van grote en positieve invloed op het
succes van je onderneming als geheel.

Ook als je besluit (nog) niet Direct-Funding
te gebruiken is er veel geleerd. Kennis die
je direct of later altijd van pas komt.

Naast de gezamenlijke Workshops zijn er
uiteraard altijd mogelijkheden voor sessies
met jou of individuele teamleden.

“Direct-Funding heeft voor funding van buiten het bedrijf gezorgd”

DE START VAN JOUW
DIRECT-FUNDING

SAMEN VORMEN WIJ
EEN WINNING TEAM

In overleg met jou als ondernemer en medeafhankelijk van de modules die je gebruikt
en afspraken die wij maken kunnen er
ook in de periode na de start Workshops
plaatsvinden die je kan bijwonen.

Direct-Funding biedt kansen voor elke
ondernemer die wil groeien. De missie van
MijnFunding is zoveel mogelijk ondernemers
zoveel veel mogelijk te laten profiteren van
deze innovatie.

Ingeval van het gebruik van de Module
‘All Round Light’ vormen Workshops een
onderdeel van de begeleiding en ondersteuning van jou als ondernemer.

Het optimaliseren van resultaten van DirectFunding wordt versneld als wij kennis
delen. Dat is ook het centrale doel van de
Direct-Funding Workshops.

De Workshops die je bijwoont na de
start kunnen één of enkele specifieke
onderwerpen of disciplines behandelen.

Wil jij een Workshop bij jou in de buurt bijwonen of wil je een Workshop organiseren
voor je team of relaties?

Ook een Masterclass kan het thema zijn.
Eén of meerdere ondernemers met praktijkervaring delen dan rechtstreeks hun kennis met jou in een Workshop.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak voor een informatief
gesprek. Wij bespreken graag met jou de
mogelijkheden.

The Direct-Funding Engineers

Wil je meer informatie?
Ga dan naar mijnfunding.nl of
mail info@mijnfunding.nl
Informatiecentrum Rotterdam:
Stationsplein 45, 4e etage
Postbus 710, 3000 AS Rotterdam
Binnenkort in: Eindhoven en Amsterdam
MF12V1

