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Innehåll 23 oktober 2017:
Tröttnat på ditt företag? - Varför sociala medier? - Företag till salu

Tröttnat på företaget?
Våra känslor för våra företag går upp och ner. Ibland är
man så trött på det så att man bara vill lägga av - men
det brukar vända snabbt åt andra hållet. Då är
allt uppåt och fantastiskt, så som vi vill ha det!
Den vanligast orsaken till att man vill sälja sitt företag är inte,
som många tror, p.g.a. generationsskifte. Nej, det är att man
tröttnat helt enkelt. Ca 1/3 av alla säljobjekt kan härledas till
detta.
Bäste chef och företagare,
Sverige rullar på som aldrig
förr, likaså de flesta andra
länder. Högkonjunktur.
Det största problemet idag
tycks vara att hitta personal
och nu gäller det inte enbart
kvalificerade jobb.
Även företag som har relativt
enkla jobb typ lokalvårdare,
trädgårdsskötare m.m. har
problem med att få tag i
personal.
Det har blivit allt vanligare
att köpare till företag har
som huvudorsak att de
därigenom kan få tag i
personal, när de förvärvar ett
annat bolag.
Funderar du på att sälja ditt
företag så blir det
förmodligen inte bättre tider
för det än vad det är just nu.
Omvärlden är turbulent.
Kurder och Katalaner vill bli
självständiga, Nordkorea
retar grannländerna och USA
plus ett otal andra
oroshärdar i vår värld. Var
det mindre sådant förr eller
det är bara så att
kommunikationen går allt
snabbare?

Det kan ha varit motgångar, man börjar tröttna på gnällig
personal och kunder, man har jobbat hårt i många år men nu
har glöden falnat m.m. Vi företagare är i allra högsta grad
mänskliga också och inga supermänniskor. (Även om vi kan
göra underverk ibland...)
Kortvarig trötthet
Vi har alla våra svackor och då är det mesta skit. Kunderna
ställer för höga krav, de betalar sent och reklamerar fel.
Personalen fattar inte, de gör inte som vi vill. Och man ska
behöva övervaka dem hela tiden...
Det här händer oss alla, och som tur är i regel ganska sällan.
Men nästa dag kan allt vara bra igen, kunderna bara beställer
och personalen gör som vi vill!
Långvarig trötthet
Men när denna trötthet på företaget kommer allt oftare och
tenderar att bli liggande i bakhuvudet hela tiden, då är det
dags att tänka till.
Är du trött på företaget så kommer dina medarbetare att se
det på dig förr eller senare. Och så dras de också ner. Och
med det företaget.
Recept 1 mot långvarig trötthet - anlita en affärscoach
Du som ägare måste motverka sådana här trötthetstendenser.
Har du inte själv lösningen på det hela så anlit en affärscoach
eller vanlig coach, som kan hjälpa dig att sortera dina tankar
och se på det hela utifrån. Du kan få nya idéer och tända till
igen.

Det blir allt mörkare på
morgnar och kvällar, men
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betänk att det är bara två
månader kvar tills det
vänder!
Allan Mårtensson
AM Företagsförmedling AB
0705-46 94 94
www.amforetag.se
www.vdstodet.se
_________________________

Varför finnas i
sociala medier?
Du når rätt målgrupp med
dina budskap - Facebook
t.ex. har samlat på sig
mycket användardata så att
du kan segmentera rätt.
Du får mätbara resultat i
realtid på din marknadsföring
- Äntligen! Nu behöver man
inte bara "tro" på en
kampanj. Nu kan du se
resultatet direkt.
Du lär dig känna dina kunder
- rätt hanterat ett fantastiskt
redskap för att bli ännu
bättre. Men felhanterat slår
det åt fel håll...
Du kan skapa en effektiv
kundtjänst - sociala medier
är det nya sättet att hantera
kunders önskemål.
__________________________

Recept 2 mot långvarig trötthet - sälj företaget
Detta kan tyckas drastiskt, men hur kul är det att vantrivas på
jobbet? Lyckas inte recept 1 så väljer man ofta denna
utvägen. Det finns annat i livet att göra, betalningen för
företaget kan ge ekonomisk handlingsfrihet för att göra något
annat.
Sälj företaget i tid!
Behöver du tillämpa recept 2 så agera snabbt. Jag får ibland in
företag där ägaren varit trött på sitt bolag i 3-4 år. Och då
syns det direkt i resultaträkningen, vilket då självfallet också
ger sämre betalt för bolaget.
"Tröttheten" smittar dessutom av sig även på medarbetarna
som går ner i tempo och en del kanske t.o.m. slutar när det
går för långt.
Allan Mårtensson
__________________________________________________

Företag till salu
Här nedan finner du några av de företag som jag har
inne till försäljning just nu. En total sammanställning av
alla objekten finner du på denna länk:
http://amforetag.se/salja-foretag/foretag-till-salu.aspx
Transportföretag
Drygt 10 lastbilar, kranbilar och dragbilar. Oms drygt 20 mkr.
Snickerifabrik
Underleverantör till möbel- och köksindustrin.
Oms knappt 10 mkr.

Vi är Företagspartner till IM Individuell Människohjälp.
www.manniskohjalp.se.

Familjehem och lägenheter
Totalt 10-15 st ungdomar placerade. Oms knappt 10 mkr.
Städning och trädgårdsskötsel
Jobbar mot privatpersoner. Oms ca 2 mkr.
Solskydd
Solskydd som markiser, persienner m.m. Oms ca 5 mkr.
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