
Contact opnemen

Bent u benieuwd wat MarFis MMT 
voor uw onderneming kan betekenen?
Bel dan voor een gratis sparringsessie: 
085-760 00 62.

Boek écht resultaat 
met MarFis MMT

De marketingmanager 
voor de fi scale sector

“ Boekhouders, 
administratiekantoren en 
accountants lopen tegen 
dezelfde problemen aan.

Ze willen meer en betere 
klanten, maar weten niet 

hoe ze dit voor elkaar 
kunnen krijgen.

 Leadplatformen leveren 
slechte leads aan, koude 

acquisitie werkt niet, online 
marketing levert bar weinig 
resultaat en netwerkclubs 
kosten teveel geld en tijd.”

Loopt u ook tegen deze 
problemen aan?



Dan is de kans groot dat uw 
marketinginspanningen niet 
passen bij de fase waarin uw 

bedrijf zich bevindt. 

WIJ DOEN HET ANDERS
Met MarFis MMT willen we het anders doen: wij 
willen commercialiteit bereikbaar maken voor alle 
ondernemers in de fi scale sector.

Geen kant-en-klare marketingstrategieën, maar 
maatwerk: marketingstrategieën die passen bij 
uw bedrijf en de fase waarin uw bedrijf zich op dit 
moment bevindt. 

Door de juiste tools in te zetten op het juiste moment, 
zorgen we voor een hoge Return on Investment. Met 
andere woorden: wij zorgen ervoor dat uw investering 
ook echt iets oplevert. 

Wat is MarFis MMT ?

MarFis MMT is een team 
enthousiaste jongens met een 

passie voor marketing. Ze hebben 
veel ervaring in de fi scale sector.

Analyse van uw bedrijf
Allereerst bekijken we in welke van de fase uw 
bedrijf zich bevindt. Voor het schalen gebruiken 
we de volgende fases:  

Overlevingsfase   in deze fase is het belangrijk 
om zoveel mogelijk klanten 
aan te trekken.

Optimalisatiefase  u heeft inmiddels een grote 
groep klanten waarmee u 
het heel druk hebt. Nu is het 
zaak om uw onderneming 
te optimaliseren. 

Schalingsfase  uw onderneming is 
inmiddels een geoliede 
machine. U hebt klanten 
die passen bij uw bedrijf. 
U bevindt zich in een 
luxepositie en kunt groots 
gaan dromen.

WAT DOEN WE?

“Wij zijn niet alleen op 
de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen op het gebied 
van marketing, maar weten 

ook precies wat er speelt in uw 
branche en tegen welke 
problemen u aanloopt.”

KLAAR VOOR ONTZORGING?

START VANDAAG NOG MET
VOORUITGANG!

1.

2. Opstellen marketingstrategie
Wij stellen een strategie op die past bij de 
fase van uw bedrijf. Bevindt uw onderneming 
zich in de overlevingsfase? Dan vraagt dat om 
een andere aanpak en de inzet van andere 
marketingtools dan wanneer uw onderneming 
zich in de optimalisatiefase of schalingsfase 
bevindt.

3. Koppelen aan de juiste partners
Wij werken met een groot inhouse team én een 
groot netwerk aan externe partners. Zo kunnen 
wij u alle tools bieden om uw persoonlijke 
marketingstrategie zo goed mogelijk uit te 
voeren.

4. Monitoren van de strategie en partners
Om er zeker van te zijn dat onze partners de 
kwaliteit leveren die wij van ze verwachten 
en de verwachte resultaten geboekt worden, 
monitoren wij de voortgang voortdurend. Zo 
zijn we er zeker van dat de marketingstrategie 
optimaal uitgevoerd wordt en de Return on 
Investment het hoogst is. 


