U HOEFT ZELF GEEN GROOTMEESTER TE ZIJN
OM DE CONCURRENTIE EEN STAP VOOR TE BLIJVEN

APPALTI, EEN SLIMME ZET VOOR UW SALES
Succes in sales is geen kwestie van geluk, maar
van een uitgekiende strategie. Van uw prospects en

SPEEL OP HET JUISTE BORD:
KIES UW EIGEN KLANTEN

klanten kennen, doorzien wat ze van plan zijn en daarop

Waarom met hagel schieten als u ook gericht

voorsorteren. Zodat u op het juiste moment kunt

prospects kunt benaderen en bewerken die écht bij uw bedrijf

toeslaan. Schaak. Mat.

passen? Met onze dienst het Ideaal Klantprofiel (IKP) krijgt
u deze potentiële klanten – met een match van minimaal

U hoeft zelf geen grootmeester te zijn om te winnen.

80 procent - scherp in beeld. Uw IKP helpt u uw prospects te

Wij helpen u wél grootmeester te worden, bijvoorbeeld

toetsen en te selecteren en uw aanbod af te stemmen op wat

met procesoptimalisatie, het vinden van de juiste klanten,

zij nodig hebben. Zo kunt u uzelf en uw salesmedewerkers

het inrichten van de perfecte, procesmatige salesaanpak

tijd, moeite en energie besparen terwijl u tegelijkertijd veel

en bij de uitvoering van uw aanbestedingstrajecten.

meer uit uw sales haalt. Nu, en dankzij regelmatige herijking
van uw IKP ook in de toekomst.

GEGARANDEERD RENDEMENT VAN
300 PROCENT: GESTROOMLIJNDE
PROCESSEN
Appalti plaatst u in de positie om het salesspel
slim te spelen. Om al uw schaakstukken in stelling
te brengen en volgens een reeks doordachte
zetten op uw doel af te gaan: het koningspaar.
Onze specialiteit is úw salesproces van de
eerste tot de laatste slag optimaliseren.
Met aandacht voor werkwijzen, content,
tools én mensen. Voor het hele speelveld.
En dat heeft resultaat: niet minder dan
90 procent van onze relaties haalt een
rendement van 300 procent uit onze
samenwerking.

MET APPALTI KIEST U VOOR
• een unieke en inspirerende manier van denken die
gegarandeerd rendement op uw investering oplevert
• een partij die alleen al in 2017 zijn opdrachtgevers
aan meer dan 235 miljoen aan salesomzet heeft
geholpen

VOORUITDENKEN EN TOESLAAN:
EEN PERFECT SALESPROCES MET
KLINKEND RESULTAAT

DE MEESTERZET:
SCOREN IN DE UITVOERING
De kroon op het Gouden Jaar is die laatste

Er gaan vaak 9 tot 15 maanden overheen om van eerste

winnende zet waarmee u het contract binnenhaalt. Of dat nu

contact tot contract te komen. Met het Gouden Jaar

via een offerte, aanbesteding, presentatie of onderhandeling

Salesproces van Appalti benut u die tijd voor de ideale

loopt, Appalti ondersteunt u graag bij een vlekkeloze en

voorbewerking van uw prospects. Dat begint met een

effectieve uitvoering. Als sparringpartner, en vooral als

prospectdatabase, liefst op basis van uw IKP: wie zijn uw

verlengstuk voor uw organisatie. Wij nemen desgewenst

potentiële klanten en wanneer gaan ze offertes aanvragen?

de regie van u over, geven strategisch, tactisch en praktisch

Vervolgens is het de kunst om alle beslissers bij deze

advies, richten online tools voor u in en (her)schrijven

prospects in beeld te krijgen, te achterhalen wat hun

aanbestedingsteksten voor u. SMART, to the point en binnen

vraagstukken zijn en daar bij elk van hen op de juiste manier

de gestelde termijn en de maximale lengte. Uw maximale

en op het juiste moment op in te spelen. In het Gouden Jaar

kans op de toernooiwinst.

Salesproces is deze marktbewerking in een uitgebalanceerde,
gestructureerde roadmap gegoten: in zes stappen slaat u uw
slag. Uw prospects hebben al voor u gekozen nog voordat u
een offerte uitbrengt.

FACTS
• 44% van de inkopers weet al voor de offerte- of
aanbestedingsronde met welke aanbieder de
organisatie een contract wil afsluiten.
• 95% van alle organisaties heeft geen vastomlijnd
salesproces en verspilt hierdoor veel tijd en geld
aan opdrachtgevers en projecten die hun niets of
onvoldoende opleveren.
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PROCESOPTIMALISATIE

IDEAAL KLANTPROFIEL

PERFECT SALESPROCES

UITVOERING

Samen op weg naar de perfecte
balans met aandacht voor
processen, tools, content en
medewerkers.

Prospects toetsen, selecteren
en aanbod afstemmen op wat
zij nodig hebben.

Prospects bewerken op het
juiste moment, met de juiste
informatie en prikkels en op
alle beslisniveaus.

Versterking van uw team en
effectieve ondersteuning bij
offertes, aanbestedingen,
presentaties en
onderhandelingen.

REFERENTIES
PETER HOORN
ALGEMEEN DIRECTEUR SHARP ELECTRONICS BENELUX
“Appalti heeft een stevig fundament gelegd. Er zit nu een duidelijke structuur in de
werkzaamheden en de manier waarop we klanten werven. De rapportagestructuur
is verbeterd, de orderpijplijn is beter gevuld en wordt beter beheerst. Kortom:
Appalti heeft met een enthousiasmerende, persoonlijke en gedreven aanpak een
algehele kwaliteitsverbetering gebracht die nog steeds in alle geledingen van de
organisatie voelbaar is.”

DENNIS ENDER
DIRECTEUR STRATEGIC CLIENTS BIJ MANPOWERGROUP NEDERLAND
“In de afgelopen jaren heb ik tijdens diverse complexe tenders gebruikgemaakt
van de dienstverlening van Appalti. De flexibiliteit, volledige betrokkenheid
en creatieve benadering van deze partij vallen positief op. De samenwerking
heeft inmiddels geresulteerd in een aantal nieuwe strategische klanten.“

KEES VAN DEN HEUVEL
COMMERCIEEL DIRECTEUR BIJ GGN MASTERING CREDIT
“Appalti heeft ons geadviseerd om de tenderaanpak van GGN nog meer structuur
te geven. Je kunt alleen met de beste aanbieding komen door tijdig met de
voorbereiding te beginnen. We noemen dit de Gouden Jaar-aanpak. Appalti heeft
ons, onder meer met een meewerkend MT-lid, een stap verder gebracht via
training, coaching en inhoudelijke begeleiding.”
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