Prestatieverbetering

sales

Module 9:
Verhogen online omzet
Op welk terrein verbeter ik mijn prestaties?
Kansen op online omzet benutten en geen concessies doen aan het klantcontact.
Dat is waar het om gaat nu veel orders en klantcontacten bijna onzichtbaar verlopen
via het web. Het web is geen bedreiging maar juist een kans! Maar dan moet je wel
weten wat er kan! Van mailcontact tot automatische bestellingen via de webshop.
Van EDI-koppelingen tot Vendor Managed Inventory en digitale productcatalogi.
Volgen en analyseren van het zoekgedrag van je klant met slimme online tooling.
The best of both worlds ontmoeten; de match maken tussen online orders en offline
persoonlijk klantcontact, zodat jij de spil blijft in het verkoopproces en weet hoe
jij de klant online het beste kunt bedienen. Maar let op! Voorkom dat je klant een
bestelnummer of IP-adres wordt. Dat is de dood in de pot!
Wat levert deze verbetermodule mij op?

··Je hebt inzicht in de technische toepassingen van online zakendoen;
··Je kent de specifieke kenmerken van online klantcontact;
··Je onderhoudt contact met de digitale klant;
··Je benut de verkoopkansen die online zakendoen biedt.

Wat investeert mijn werkgever?
€ 725,00 excl. 21% BTW per
deelnemer voor afname van enkel
deze specifieke verbetermodule.
Hoeveel tijd investeer ik?
De verbetermodule Verhogen
online omzet heeft een doorlooptijd
van 5 weken.
Online voorbereiding
5 x 2 uur
Implementatie 		
5 x 3 uur
Training		
1 x 8 uur

··
··
··

Waar meld ik me aan?
Mail naar Human Talent Group of WTG;
wtg@humantalentgroup.nl
wtg@wtg.nl

Met welke prestatie-verbeteropdrachten ga ik in de praktijk aan de slag?

··Verkennen van online mogelijkheden;
··Benutten van online verkoopkansen;
··Slim volgen van je klanten;
··Blijvend onderhouden van persoonlijk contact.

Bel met Human Talent Group;
Peter Verstoep (06 11 39 64 40)
Rogier Vos (06 27 359 768)
Bel met de WTG Helpdesk;
070-3587096

Hoe ga ik meten of ik succesvol ben geweest?

··Conversie online leads;
··Online leadgeneratie;
··Verhouding online/offline orders;
··Percentage online omzet;
··Aantal online klanten;
··Geografische dekking;
··Orderkosten overall.

Prestatieverbetering Technische Groothandels

Meld je online aan op;
www.humantalentgroup.nl/wtg
Of vul het aanmeldformulier in
en stuur hem op of scan en mail.

Prestatieverbetering Sales
Verbetermodules binnen het programma:
1. Het echte onderscheid overtuigend ‘verkopen’;
2. Ontwikkelen van een krachtige verkoopstrategie;
3. Verhogen omzet uit gesprekstechniek;
4. Versterken verkoopcultuur;
5. Excellente verkoopplanning;
6. Verhogen conversie offertes;

7. Verhogen marge;
8. Actief accountbeheer;
9. Verhogen online omzet;
10. Succesvol aanbestedingen winnen;
11. Verhogen omzet uit bij-verkoop.

