Vi är Navet

Navet
för bättre affärer
Navet för bättre affärer och en bättre framtid

Vi är specialiserade affärskonsulter med djup

är vår vision. Med kunden i centrum, framtiden i fokus och
bättre affärer som mål hjälper vi verksamheter genom
förändringsprocesser. Det är vårt löfte till dig som kund.

och bred näringslivserfarenhet i kombination med spets
kompetens inom trend- och omvärldsanalys, strategisk
rådgivning, transaktioner och utveckling av moderna affärs
system.Vi kan din bransch, förstår dina förutsättningar och
vet vad som krävs för att du ska uppnå dina affärsmål.
Navets kultur, värderingar och samlade kunskap har
bidragit till långvariga kundrelationer och drygt 30 år av
lönsam tillväxt och affärsmässig framgång.
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Vårt erbjudande

Moderna
affärssystem &
stödjande system

Strategiskt
insiktsarbete
& rådgivning

Vår
kund

Förändringar
& transaktioner

Våra affärskonsulter samskapar värden med dig
som kund och utvecklar människor, företag och moderna
affärssystem.Vår rådgivning lägger grunden för framgångsrik
förändring. Utifrån dina behov skapar och genomför vi
skräddarsydda lösningar – för bättre affärer.
•

Vi skapar strategiska insikter som ger dig unik kunskap
och konkurrensfördelar. Med hjälp av artificiell intelligens
och etablerad undersökningsmetodik kan Navet genom
föra marknads- och omvärldsanalyser, löpande bevakning
och framtidsstudier samt strategisk varumärkesrådgivning
inklusive brand due diligence.

•

Vi genomför förändringar och transaktioner som ökar
värdet på din verksamhet. Exempel på tjänster är strategisk
rådgivning, försäljning och förvärv av fastigheter och bolag,
analys och värderingar samt finansiell due diligence.

•

Vi möjliggör för dig att nå dina mål med hjälp av Microsoft
affärssystem för effektiv planering, styrning och uppföljning.
Navet kan med djup verksamhetskunskap leverera komplexa
affärssystemprojekt samt moln- och säkerhetslösningar,
business intelligence, IT-strategi och utbildning.

•

Navet är Microsoft Gold Partner samt partner på den
nordiska marknaden för Quilt.ai.

Vår arbetsmodell

Genomförande

Analys

Vår
kund

Struktur

Navets arbetsmodell handlar om att ge dig insikter
om möjligheterna och att du ska känna dig trygg när du
förändrar och utvecklar din verksamhet.Vi stödjer dig som
kund hela vägen på förändringsresan, oavsett om det handlar
om strategisk framtidsrådgivning, en bolags- eller fastighets
transaktion eller utveckling av moderna affärssystem.

Navets specialister har djup branschkunskap inom
bygg- och fastigheter, infrastruktur, logistik, bank, finans
och försäkring, tillverkning och livsmedel, IT-tjänstesektorn
samt service och handel.
Vi arbetar strukturerat i team som sätts samman utifrån
dina behov och våra medarbetares kompetens och
erfarenhet. Du kan alltid räkna med vårt samlade enga
gemang för din framgång.Vår kultur präglas av lyhördhet,
kreativitet, pålitlighet och stabilitet.
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Medarbetarna
Ett av Navets strategiska mål är att vara den bästa
arbetsplatsen. Det innebär att vi arbetar för att attrahera
och behålla kompetenta medarbetare, att alla medarbetare
trivs och är friska och att vi har en optimal mix mellan kön,
bakgrund och ålder. Navet är certifierat som Great Place To
Work med hög tillit till ledarskapet, stolthet över arbetet och
trivsel med kollegor som kännetecken för vår organisation.
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Våra medarbetare är vår främsta framgångsfaktor
och deras engagemang är avgörande för att vi ska leverera
tjänster och produkter enligt våra kunders förväntningar.
Genom vår kompetensbredd föreligger en stimulerande
och utvecklande arbetsmiljö där medarbetarna erbjuds såväl
vidareutbildning som karriärmöjligheter.

Navet i samhället
Bättre affärer är inte bara Navets kundlöfte. Det är
också namnet på ett arrangemang där vi delar med oss
av kunskap, insikter och erfarenheter. Bättre affärer-dagen
arrangeras årligen sedan 2015 med fokus på aktuella frågor
för framgångsrikt företagande.

Navets ambition är att bidra till ett hållbart samhälle,
både i vår egen verksamhet och genom de råd vi ger våra
kunder. Vi är starkt förankrade i och engagerade för de lokala
samhällen där vi verkar.
Navet bidrar i kampen mot barncancer som guldsponsor
till Team Rynkeby God Morgon Helsingborg. Navet stödjer
också Campus Vänner, Nyföretagarcentrum, EFL, HETCH,
HIF och Rögle BK.
I Norrvikens Trädgårdar ligger Navets egen bikupa.

Bilderna till höger: Bättre affärer-dagen.
Nedan: Team Rynkeby och vår egen bikupa i Norrvikens Trädgårdar.
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Kunderna om Navet
Våra kunder finns bland såväl familje- och privatägda som offentligt ägda
verksamheter och börsnoterade företag.

”Navet har levererat
ett affärssystem till oss som
riktar sig till hyrbranschen, som
även erbjuder våra kunder
att följa och analysera sin hyra
i realtid genom NavetEdge.”
Jens Bergvie,
VD Perssons Hyrmaskiner

”Det är en unik tid då många
organisationer tar beslut om
framtida arbetssätt och då ska våra
kunder kunna förvänta sig att
vi besitter kunskap på området.
Navets metodik gör vår bild
av behoven mer komplett.”

”Som ägare av ett företag är man
förstås oerhört rädd om sitt bolag.
Den rådgivare man väljer
måste värna om varje steg
på försäljningsresan.
Navets konsulter är väldigt proffsiga,
så jag kände mig helt trygg.”

Ulrika Hallengren,
VD Wihlborgs

Ola Jönsson,
grundare av Mekano

”Att få hjälp av Navet är otroligt
värdefullt. De är noggranna
och har fakta på bordet innan
de uttalar sig.
Vi blir bättre på att förstå
framtiden och hur vi ska styra
för att fortsätta vara bäst
för våra kunder.”
Tomas Eriksson,
VD Länsförsäkringar Jämtland
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”Utöver stabil och skarp leverans
uppskattar jag Navets konsulter
för deras jordnära arbetssätt.
De är kompetenta på ett
ödmjukt sätt och är
samtidigt specialiserade på just
de tjänster vi behöver.”
Ken Tinebo,
VD Cernelle
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Fakta
om Navet
Navet är ett ägarlett oberoende kunskaps
företag där medarbetarna samskapar
värden med sina kunder för bättre affärer.
Vi är specialiserade affärskonsulter med
djup och bred näringslivserfarenhet i
kombination med spetskompetens inom
trend- och omvärldsanalys, strategisk
rådgivning, transaktioner och utveckling
av moderna affärssystem.
Navet grundades 1989 av Göran Hellström
och har cirka 55 medarbetare.
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