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Avantage blaakt van ambitie!
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Get serious about sales
Vier tools om grip op de verkoopprestaties te verkrijgen en te verhogen:

Het kost veel tijd én effort om te slagen in de
verkoop. Je hebt empathie, expertise en drive
nodig. Je moet je klanten goed kennen en een
relatie aangaan. Je moet veerkrachtig terugveren van de vele afwijzingen. Je moet weten wanneer je moet praten en wanneer je moet zwijgen.
Het menselijke element van de verkoop zal nooit
verdwijnen - dat is een feit. Maar hier is nog een
feit. Verkoop is HARD! Maak het niet moeilijker
dan het al is. Dus als technologie het proces
verbetert of je helpt meer deals te sluiten, voeg
het dan toe aan je arsenaal.

Van USP naar UBR
Denken vanuit jezelf en je eigen ‘unieke’ aanbod
resulteert in een lijstje van Unique Selling Points.
Daarnaast geven Unique Buying Reasons de
klant een reden om jouw aanbod te kopen in
combinatie met de toegevoegde waarde, waardoor je jezelf kan onderscheiden van je concurrenten. Of je het nu USP of UBR noemt: het gaat
om de argumenten die je aanvoert. Argumenten
die bedoeld zijn om obstakels voor aankoop
weg te nemen, aankopen extra te stimuleren en
potentiële klanten te verleiden.

Account Management en Klantstrategieën
Analyseer je huidige (uniforme) klantbenadering
en kijk in welke mate deze bijdragen aan de
sales en de strategische doelstellingen. In plaats
van alleen te concentreren op één of twee maatregelen, zoals jaaromzet, incrementele verkopen
of marktaandeel, stel je een scorecard op uit
meerdere aspecten, verschillen tussen deze en
voorgaande jaren. Vervolgens kun je de verkregen inzichten vertalen naar zowel een strategisch
accountplan als het formuleren van klantstrategieën. Als alles wat je doet op een samenhangende manier zin heeft, kun je klantrelaties
opbouwen met als uiteindelijk doel het verbeteren van de commerciële bedrijfsresultaten van
de gehele organisatie.

Mike Sier
Sales Business Expert

Targets, provisies, bonussen en incentives
Om te verzekeren dat verkooporganisaties niet
te agressief en eenzijdig extra beloningen inzetten, is het verstandig deze te koppelen aan individuele én collectieve prestaties. De uitbetaling
van deze doelstelling incentive is afhankelijk van
de realisatie van strategische doelstellingen, individuele verkoop en totale omzet van de gehele
verkooporganisatie.

Kennis en expertise delen
Alle bedrijfsonderdelen focussen zich specifiek
op hun specialisme, daarom is het verstandig
om tussen de verschillende bedrijfsonderdelen
een intensieve uitwisseling van kennis en expertise te initiëren. Customer Relationship Management is een werkwijze alsmede een technologie
waarbij het optimaliseren van alle klantcontacten
centraal staat, waarbij er getracht wordt om elke
klant een individuele waarde propositie aan te
bieden gebaseerd op zijn of haar wensen. Daarnaast is de gedachte achter CRM dat klanten
een betere behandeling krijgen naarmate zij een
hogere waarde vertegenwoordigen voor de organisatie.

Nu is het aan jou en jouw sales team!
o Hoe wordt de productiviteit van je verkoopteam geanalyseerd?
o Hoe helpt jouw huidige automatisering jou
om de omzetproductiviteit te verhogen?
o Hoe stuur je op Sales Performance?
Met bovenstaande tools kan elke ondernemer
grip op de verkoopprestaties krijgen én verhogen.
Heb je behoefte aan verbeterde resultaten en/of
een sparringpartner, neem dan contact op voor
een vrijblijvende afspraak met Mike Sier!
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