Wij investeren in de groei
van uw onderneming.
U bent gespecialiseerd in bedrijfskleding en u ziet nog veel kansen om
te groeien. De TG groep kan u daarbij
uitstekend helpen!

tggroep.nl

“Neem ik iemand extra aan?”
“Ik werk al 80 uur per week...”
“Hoe financier ik dat?”

TG groep
Gespecialiseerd in het volledig faciliteren
van zelfstandige ondernemers op het
gebied van bedrijfskleding.
Ons team bestaat uit professionele medewerkers die u graag verder helpen en
adviseren. Van financiële dienstverlening
tot het bedrukken van kleding.
Pragmatisch, resultaatgericht, planmatig,
sociaal en ondernemerschap zijn eigenschappen die u in een open en eerlijk
gesprek zult herkennen en welke ook deel
uitmaken van de kernwaarden van de TG
groep.

“ Een fijn bedrijf

om mee- en voor
te werken.”

Dit is hoe wij gezien willen
worden, door onze partners,
medewerkers, klanten en
ondernemers!

U vindt ons aan de Pottenbakkersstraat 6 in Sneek

Uw bedrijfsdoelstellingen sneller
behalen met ons dienstenpakket?
Welke dienst u ook kiest, met de TG groep maakt u altijd de juiste keuze.
Het accent van onze ondersteuning zit in het faciliteren van een uitgekiend
productportfolio, een vlotte logistiek, systematische administratie, bedrukken
volgens de hoogste standaarden en een volledig online verkoopsysteem (KMS).

IT Systemen

Interne drukkerij

Maak gebruik van ons
Kleding Management
Systeem en unieke
database met focusleveranciers.

Onze professionele
drukkers voorzien uw
kleding van bedrukte- of
geborduurde logo’s.

Logistiek

Inkoop

Groot magazijn met
mogelijkheden voor
ontvangen, opslag,
verzenden en retouren.

Geniet van de inkoopvoordelen als partner
van de TG groep.

Klantenservice

Administratie

Onze medewerkers
kunnen uw klanten
ondersteunen vanuit
uw naam.

Uw administratie
professioneel bijgehouden in Exact Online.

Management
Ondersteuning in
coaching, business- en
jaarplannen en financiële
mogelijkheden.

“Wanneer u ondersteuning zoekt
op diverse gebieden, gaan wij
graag vrijblijvend met u in gesprek.”
Wij helpen graag!

Bellen mag altijd op +31 515 429 506, of stuur een mail naar info@tggroep.nl

Spreken de zaken u aan waarmee
we u kunnen faciliteren?
Herkent u zich in onderstaand profiel?
Heeft u 100% focus op bedrijfskleding met daarbij een sterk
netwerk in de regio?
Ziet u nog veel kansen om te groeien?

Is er veel enthousiasme en energie om die kansen aan te
pakken en om elke dag beter te worden?

Dan komen wij graag naar u toe om te bespreken
welke mogelijkheden er zijn voor u en uw bedrijf.
Bij de TG groep behoudt u volledig uw eigen identiteit en u
houdt meer tijd over voor de (potentiële) klant.

Onze partners.
Wordt u de volgende
in de rij?

Wilt u meer te weten komen over
onze dienstverlening?
Schroom dan niet om contact met ons op
te nemen, we staan u graag te woord.

Bezoekadres
Pottenbakkersstraat
8601 WS Sneek

Contactgegevens
+31 515 429 506
info@tggroep.nl

