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Algemeen
Op basis van uitgebreide ervaring met het
internationale zakenleven, heeft Corridors BV
vanuit een financiële competentie een netwerk
gebouwd, wat aangevuld met professionals uit
andere disciplines uitstekend in staat is om uw
onderneming waarde te laten creëren door
middel van internationalisatie. Mocht u de
strategische koers wijzigingen en het geografisch
gebied willen verlaten, staan wij u bij de implementatie van dit besluit bij.
Wat betekent dit voor uw onderneming?
Nog nadrukkelijker dan voorheen staan voor
internationalisatie hulpmiddelen ter beschikking.
Deze hulpmiddelen faciliteren succesvolle
internationalisatie strategieën. Besef wel dat het
noodzakelijk blijft om toegevoegde waarde aan
uw klant te bieden en is toewijding aan het
project “Internationalisatie” randvoorwaarde.
De situatie van uw onderneming
1. Starten met internationalisatie
2. Reeds succesvol : Borgen resp. uitbouwen
3. De onderneming trekt zich terug
Wat zijn de middelen
Afhankelijk van de drie genoemde situaties,
staan u verschillende externe bouwstenen ter
beschikking. Een aantal hiervan zijn: Onderlinge
kennisuitwisseling, Beschikbare faciliteiten van de
Overheid, Netwerken van relaties, Zakelijke
dienstverleners, Collega ondernemers, …
Het is aan te bevelen om te verkennen welke
bouwstenen bij u van toepassing kunnen zijn.
Efficiënte inzet hiervan voorkomt onnodige
vertraging. Het helpt u ook om vanuit overzicht
keuzes te maken. Dit alles ter vergroting van de
slagingskans.
Corridors
Als adviseur is Corridors reeds jaren actief
binnen internationale structuren. Dit gebeurt
vanuit een financiële competentie met oog voor
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de mens en dus ook voor culturele verschillen.
Hierbij hanteert Corridors het principe dat tijdelijk
van haar diensten gebruik wordt gemaakt.
De diensten van Corridors omvatten:
1. Business plan
Mede-samenstellen van (pragmatische) Business
plannen en daarna opvolging van de uitgestippelde weg. Deze plannen vormen zowel de basis
voor de uitrol als voor een gesprek met een
mogelijke financier resp. partner (bancaire,
investeerder, joint venture e.d.). Voor het succesvol realiseren van deze activiteiten staat een
deskundig netwerk ter beschikking. Inzet is afhankelijk van de door u gewenste samenwerking.
Strevend naar maximalisatie van de (lange
termijn) doelstellingen werkt Corridors de samenwerking met u uit. Dit dient uit te monden in een
overeenkomst.
2. Parttime CFO
Het meest (kosten)efficiënt gebeurt dit door voor
een samenwerkingsverband van meerdere
ondernemingen (acceptabele reis- en verblijfskosten) op de buitenlandse locatie werkzaam te
zijn.
3. Projecten
Initiatieven geïnitieerd vanuit de moedermaatschappij implementeren bij de dochteronderneming. Voorbereidingen en coördinatie van de
uitvoering om in geval van inkrimping de nadelige consequenties zo veel mogelijk te beperken.
De diensten van het netwerk van Corridors BV
In de loop der jaren heeft Corridors een uitgebreid netwerk ontwikkeld. Dit netwerk kan op
gebied van verkoop, marketing, vertaling, juridische zaken, personeelswerving en overige de
benodigde expertise ter beschikking stellen.
Contact
Voor vragen of het maken van een afspraak voor
een eerste gesprek neem contact met ons op:

NL-7001 AB Doetinchem

+31 314 76 5003
info@corridors.nl

tel: +31 314 76 5003

www.corridors.nl

2

