“Door ondernemers
Voor ondernemers ”

De GMS Groep is een onderscheidende internationale full service retail organisatie actief in 7 Europese landen.

Wij zijn een zelfstandige organisatie. Daardoor kunnen wij autonoom handelen en zijn wij zelfstandig bevoegd.
Hierdoor kunnen wij in iedere fase van de onderneming (in goede maar ook in minder goede tijden) maatregelen nemen die gericht zijn op continuïteit en een hoger rendement. Een
voorbeeld van een maatregel zou kunnen zijn “het geven van extra valuta” om zo meer liquiditeit te creëren. Niet de bank of investeerders, maar wij zelf maken onze eigen afwegingen.
Iedere ondernemer heeft zijn eigen vaste aanspreekpunt binnen de organisatie (zogenaamde ONE FACE TO THE CUSTOMER principe) die 24/7 bereikbaar is voor vragen van ondernemers en leveranciers. Door de korte communicatielijnen binnen onze organisatie met de uiteindelijke belanghebbende kan er snel worden geschakeld.

Wij garanderen onze ondernemers de beste
betalingscondities!
Wij zijn onderscheidend doordat onze klantbenadering
en dienstverlening gericht is op bedrijfseconomisch
advies en in mindere mate op het product . Wij zijn van
mening dat de ondernemers zelf de beste beslissingen
kunnen nemen in assortiment en merken. De ondernemer is daardoor volledig vrij om zijn of haar assortiment
zelf in te vullen zonder enige restrictie van onze zijde.

De dienstverlening en adviezen van GMS zijn gericht
op het verhogen van het rendement van de
onderneming.
Samen met onze partners kunnen wij klanten ondersteunen met iedere vraag die betrekking heeft op kostenbesparing of omzetverhoging. Hierbij kunt u denken
aan bedrijfsfinancieringen en op maat gemaakte marketingcampagnes. Maar ook aan een exclusief voordeel op
het gebied van bedrijfsverzekering en energie-inkoop.

Voor ondernemers die hun onderneming willen verkopen, die de ambitie hebben om een eigen bedrijf te
willen starten zijn wij de beste partner. Wij beschikken
over een eigen overnameportaal waar vraag en aanbod
bij elkaar worden gebracht. Door middel van ons uitgebreide netwerk kunnen wij bedrijfsovernames succesvol
afronden!
GMS is een onderneming die geleid wordt door
ondernemers voor ondernemers

“Gegarandeerd succes en hoger rendement!”

Op weg naar een beter
bedrijfsresultaat ”
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