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SEO optimering!

Det er vores erfaring at effektive processer skaber vindere. Nu tager

vi skeen i egen hånd, bliver SEO optimeret og får tunet vores

hjemmeside med nyt tema. Det betyder at endnu flere kan få adgang

til vores effektive stof.

I en verden hvor vi har adgang til adskillige online systemer, der udvikler sig som
lynets hast, har vi erkendt at vi vil sidde forrest i bussen. Både hvad angår
tilgængelighed på internettet og en brugervenlig hjemmeside.

"Gennem flere års erfaring står det mig klart, at der er to afgørende ting i
erhvervslivet, som er effektive arbejdsprocesser og høj kundeservice. Det vil vi
forbedre med vores nye tiltag", siger Torben Kjær Madsen, indehaver og
effektivseringstræner, C-Value®.

3. november præsenterer vi en ny lækker hjemmeside, som bliver sprængfyldt med
muligheder. Med en palette af effektivisringsprodukter der indeholder træning og
værktøjer, kan vi hjælpe med alle udfordringer i virksomhederne. Derudover har vi
lavet et samarbejde med specialist i online markedsføring Jesper Riber fra river
ONLINE. Han vil komme til at stå for SEO optimeringen.

"Hjemmesiden bliver krydret med en effektiviseringsanalyse hvor du kan få foretaget
en analyse af potentialet for effektivisering i din virksomhed", siger Torben Kjær
Madsen.

Alle processer bør effektiviseres hvert år. Vil du have vurderet potentialet i din
virksomhed, kan du kontakte Danmarks stærkeste effektiviseringstrænere her: 50 89
60 00. 

 

Klar til forandringer? Besøg vores
hjemmeside www.c-value.dk

Facebook

Vi har netop rundet 300 likes på vores
Facebook side. Det er vi rigtig stolte af,
at så mange er oprigtig interesserede i
os og det vi skriver. Omvendt er vi
taknemmelige for at have mulighed for
at dele vores viden og indsigt. 
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Det sker

Lancering af E-bog om opgave effektivisering

Onsdag 1. oktober hos C-Value®

Se mere her. 

 

Lancering af ny hjemmeside

Mandag 3. november hos C-Value®

Se mere her. 

 

Lancering af effektiviseringsanslyse

Mandag 3. november hos C-Value®

Se mere her. 
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