Bliv mere effektiv med digitale løsninger
Bruger du en stor del af din tid på administration og papirarbejde?
Den tid kan du bruge ude hos dine kunder, hvor du skaber
resultater – og tjener dine penge!

GRATIS gå-hjem-møde
Kom og få en smagsprøve på, hvordan du med de rigtige digitale
redskaber kan arbejde langt mere smart og effektivt – det er
lettere, end du tror!

Værktøjer, der gør en forskel

Få en regnskabsløsning
skræddersyet til håndværkere
e-conomic er nordens mest udbredte, online
regnskabsprogram til fakturering, moms og
bogføring med flere end 90.000 kunder.

Med en samlet løsning fra Maguru, Minuba og e-conomic får du:

•

•
•
•

•

Få flere kunder og højere livstidsværdi pr. kunde
Styr på dine ordrer og din virksomheds økonomi
Færre timer på kontoret og mere tid til dine kunder

På bare 2 timer fortæller vi om, hvordan du kan få glæde af de
enkelte værktøjer, og hvordan de tilsammen kan gøre din hverdag lettere – så du kan bruge tiden på dine kunder.
Vi kommer også ind på emnerne cyber-kriminalitet og netbank-forsikring, så du kan være på forkant i den digitale verden.

Efter arrangementet byder vi på mad og drikke

•

Markedsføring og kommunikation
for håndværkere
Byg din virksomhed på gode kunderelationer og få flere kunder der kommer igen
– og anbefaler dig til andre.

Her kan du få en uforpligtende snak med både Købstædernes
Forsikring, Danske Andelskassers Bank og Dansk Håndværk
samt repræsentanter fra Maguru, Minuba og e-conomic.

•

Tid og sted

•

•

Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 15.00 – 17.00
Andelskassen, Erhvervscenter Østjylland
Hospitalsgade 10, 1. sal
8900 Randers C
Tilmeld dig senest d. 4. oktober til Mette Kofoed Iversen på
mi@dhv.dk eller 32 63 04 70.
Det er gratis at deltage, men vi har et begrænset antal pladser
– så tøv ikke med at tilmelde dig, hvis du er interesseret.

Købstædernes Forsikring, Andelskassen og Dansk Håndværk har flere ting til fælles,
men én ting er særlig vigtigt: Vi tænker lokalt og bakker op om de lokale håndværksmestre.

Få styr på virksomhedens kørsel,
udlæg, tillæg og gebyrer
Tjek lageret direkte på din tablet, og
planlæg arbejdet bedre
Tjek den aktuelle omsætning, uanset
hvor du befinder dig

Vi måler og optimerer din online
markedsføring
Vi giver dine kunder en bedre kundeoplevelse
Vi giver dig flere positive anmeldelser
på nettet

Skab overblik, udnyt ressourcer
og spar tid
Minuba er online ordre- og sagstyring til
håndværkere. Med Minuba kan du bl.a.:
•
•
•

oprette tilbud og fakturaer
holde styr på timer og materialer
knytte skemaer og fotos til ordren

