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De kracht van onze samenwerking

Voor MKB-bedrijven in Noord Nederland met internationale ambities 
hebben wij alle essentiële kennis samengebracht op één punt.

Organisatieadvies, marketing & sales én exportbegeleiding
met een beschikbaar regionaal en internationaal netwerk.

Wij helpen ondernemers om hun internationale ambities
waar te maken, zodat zij hun omzet vergroten door nieuwe

markten te betreden. Hands-on, praktisch en resultaat gericht.

Samen bouwen aan sterke internationale merken,
organisatie- en businessmodellen.



SAMEN BOUWEN AAN STERKE ORGANISATIES EN MERKEN

Organisatieadvies voor ontwikkeling, innovatie en groei aan MKB-ondernemers en hun teams.

Domani Advies helpt ondernemers en organisaties in hun groei en ontwikkeling met 
praktische inzichten én oplossingen, zodat zij ook ‘morgen’ succesvol zijn.

Wij hebben oog voor je hele bedrijfsvoering en met een netwerk van bewezen 
specialisten is geen uitdaging ons te groot. Laat je vanuit onze frisse blik en 
ondernemerservaring inspireren met organisatieadvies, training en coaching. 
Samen ontwerpen we jouw visie op morgen. Om deze daarna te realiseren en 
te bouwen aan jouw bedrijf of afdeling. Voor een sterke organisatie en een sterk 
merk.



BIJDRAGEN VANUIT INHOUD EN BETROKKENHEID

INSPIREREN

ORGANISATIEADVIES

TRAINING

BEDRIJFSCOACHING

ONTWERPEN

STERKE CONCEPTEN EN 

MERKEN

MARKETING EN SALES

PERSOONLIJK GROEIPLAN

BOUWEN

ACTIEGERICHTE AANPAK

INTERIM MANAGEMENT

NETWERK VAN SPECIALISTEN

Naar een sterke onderneming met 
groei in 8 stappen. Met aandacht 
voor Strategie, Financieel, 
Operationeel en HR. En uiteraard 
voor de groei van jezelf en je team 
via training en coaching.

Plannen zetten we om in acties, zodat 
doelen geen dromen blijven. Met een 
netwerk van vakspecialisten helpen we 
jou altijd verder. Als je wilt ook met 
tijdelijk hulp voor interim management 
en projecten.

Ontwikkelen van nieuwe bedrijfs-
concepten of merken met een 
krachtige identiteit. Aangevuld met 
goede plannen van integrale 
activiteiten als handvat om meer 
winst uit groei te realiseren.



“WERKEN AAN EEN STERK INTERNATIONAAL NETWERK”

GJSsupport - Internationaal ondernemen specialist

Besluit je om het afzetgebied van je producten te vergroten en te gaan exporteren, 
dan vraagt dit om specifieke kennis. Ook hier geldt dat een goede voorbereiding 
het halve werk is en de kans van slagen vergroot. 

Het hebben van de juiste contacten op de juiste momenten in het internationale 
landschap is erg belangrijk en daar wil ik je graag bij helpen. 
Het gehele exportplan terugbrengen tot een werkbaar A-viertje met de juiste focus 
en te nemen stappen werk ik graag voor je uit.

Dit zegt een ondernemer over mijn werkwijze en inzet:
“Greta is een echte Northern matchmaker! Dankzij haar goede links met “export-overheden” hebben wij belangrijke stappen weten te zetten op het gebied van export. 
Haar talent om verbanden te zien tussen mensen en markten is onmisbaar voor bedrijven die willen groeien op het gebied van export.
Bij ons bedrijf is de menselijke aanpak van groot belang, en dat geld ook voor Greta. Ze werkt enorm gedreven en minutieus om samen met ons een groot, internationaal 
netwerk aan te leggen. Daarbij heeft de export carrousel ons veel geholpen. De organisatorische kracht die Greta weet over te brengen heeft ons bedrijf snel en gestructureerd stappen laten zetten. “
Kris Tirry
CEO MPC Group



BIJDRAGEN VANUIT INHOUD EN BETROKKENHEID

KENNIS

Marktonderzoek
Culturele awareness
Goede voorbereiding
Planmatige aanpak

Transport en douane

Deze onderwerpen worden o.a. 
toegevoegd aan de stappen die 

je neemt om te groeien in 
omzet door te gaan exporteren.

FOCUS

Met het aanbrengen van een 
duidelijke focus en het vaststellen 

van de doelen die we willen behalen, 
doorlopen we het gehele palet aan 
onderwerpen die voorbijkomen bij 

internationaal ondernemen en 
werken dit uit tot één handzaam A-

viertje met concrete actiepunten om 
te slagen in de export-missie.

NETWERK

Internationaal ondernemen kan 
niet zonder het hebben van een 
goed netwerk. We organiseren 
evenementen om te bouwen 

aan een groot en goed netwerk. 
We schakelen de juiste personen 

voor je in om succesvol te 
kunnen zijn.

Meet the Northern Industry
Friese Exportclub
Export Carrousel



Greta Jager-Smit

GJSsupport

m 06 51 83 41 31

e  g.jager-smit@gjssupport.nl

i www.gjssupport.nl

Barry Oudejans

Domani Advies

m 06 36 19 59 71

e  barry@domani-advies.nl

i www.domani-advies.nl


