	
  
	
  

Uw organisatie gezond en fit

IGlobal Consultancy heeft zich gespecialiseerd in advisering en begeleiding van veranderings- en
optimalisatieprocessen en biedt interim-management daar waar dat gewenst en mogelijk is.
Onze expertise ligt erin dat we ons steeds snel kunnen inwerken. We maken ons uw taal eigen, zoeken en
versterken de individuele en organisatie kwaliteiten. Onze focus is steeds wat nu van belang is om nieuwe
stappen te zetten en zichtbaar veranderingen te realiseren die bijdragen aan resultaat en groei.
Als oprichter en directeur heb ik zelf ruime ervaring opgedaan op het gebied van organisatievraagstukken,
management, commercie en marketing, personeel en (commerciele) on-line/internet projecten.
Daarnaast maak ik intensief en actief gebruik van een actueel network van professionals op uiteenlopende
vakgebieden en branches. Hierdoor zijn wij in staat om altijd op maat gesneden expertise in te zetten daar
waar nodig voor uw organisatie.
Project opdrachten kunnen o.a. de volgende onderwerpen betreffen:
•

Commerciele projecten (intern & klantgericht)

•

Business Development (groei en ontwikkeling)

•

Organisatie structuur en veranderingen

•

Strategische en Operationele vraagstukken

•

E-business en E-commerce projecten

•

Optimalisatie Verkoopkanaal(en)

•

Training & coaching

Waarop onderscheidt IGlobal Consultancy zich;
dat is een meer dan relevante vraag in een markt waarin zeer veel adviesorganisaties actief zijn.
Het antwoord is eenvoudig; lage kosten en weinig overhead stellen ons in staat om een zeer concurrerend
tarief te hanteren waarbij niet wordt ingeleverd op kwaliteit, kennis en inzet. Door samen te werken met een
hecht en zorgvuldig geselecteerd netwerk van Partners zijn “tailor-made” oplossingen goed en voordelig te
realiseren.
De mentaliteit van IGlobal Consultancy is volledig “hands on”, wij willen naast het nodige denkwerk op niveau
u ook de juiste operationele handvatten en ondersteuning kunnen bieden. Dat is de reden dat wij ook tijdelijk
ad-interim functies kunnen en willen invullen of ondersteunen bij projecten.
Uitgangspunt bij alles wat we doen is dat we kunnen terugkijken op een uitmuntende samenwerking waarbij
de vooraf gestelde doelen en gewenste resultaten behaald zijn, en bij voorkeur nog iets meer dan dat.
Neemt u gerust vrijblijvend contact op zodat wij u zonder enige verplichting kunnen informeren over de
uitgebreide mogelijkheden.

met vriendelijke groet,
drs. Peter J. Branbergen

	
  

	
  

IGlobal Consultancy



Berkel en Rodenrijs, Speenkruidstraat 40, 2651 MV

010 – 84 89 368

06 - 42 31 71 51

info@i-global.nl
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