DE PERFECTE AANVULLING OP UW TEAM
OM DE CONCURRENTIE TE VERSLAAN

EXTRA SLAGKRACHT MET DE VERSTERKING
DIE U NODIG HEEFT
De eisen bij aanbestedingen, offertes en tenders zijn hoog, de doorlooptijden kort en uw medewerkers doen het meestal
naast hun overige werkzaamheden. Daardoor komt het resultaat nogal eens onder druk te staan. Wilt u meer rendement uit
uw tenders en offertes halen? Dan is Appalti een slimme zet. Appalti ondersteunt u bij al uw aanbestedingsvraagstukken.
Als sparringpartner, en vooral als verlengstuk voor uw organisatie. Met precies de extra capaciteit en competenties waar
u behoefte aan heeft. Maak kennis met onze flexibele schil voor u.

WAARMEE KUNNEN WIJ U VERSTERKEN?

n CONSULTANT
denkt mee over een strategisch plan van aanpak voor

EEN TEAM MET ALLE SLEUTELSTUKKEN

uw sales-, offerte- en tenderprocessen. Door diep te

Bij Appalti kunt u terecht voor elke aanvulling op uw eigen

graven, de huidige aanpak tegen het licht te houden en

team die nodig is om projecten te winnen. Als u bijvoorbeeld

te adviseren over aanpassingen die leiden tot snelle

even niet voldoende capaciteit in eigen huis heeft om

verhoging van het verkoopresultaat.

de touwtjes strak in handen te houden, extra expertise
kunt gebruiken om uw strategie uit te stippelen, of in uw
organisatie iemand mist die uw aanbieding kort en krachtig
kan formuleren. Onze bevlogen, dedicated professionals
helpen u graag uit de brand.

n BIDMANAGER
neemt de regie in aanbestedingstrajecten, zet de juiste
mensen om de tafel, bewaakt de strakke projectplanning
en de processen en zorgt dat u het maximale uit uw
aanbieding haalt.
n TEKSTSCHRIJVER
kiest – vanuit een stevige journalistieke achtergrond de juiste woorden en kernachtige formuleringen om uw
aanbieding optimaal over het voetlicht te brengen.
n VORMGEVER
zorgt dat uw aanbieding aan overtuigingskracht wint
door deze in een aantrekkelijke vorm te gieten, prettig
leesbaar en voorzien van krachtige visuals.

SAMENWERKING EN WERKWIJZE

APPALTI BIDPROCES

Onze dedicated professionals zet u in zoals u dat wilt.
In elke samenstelling die u op elk moment wenst. Op
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uurbasis, projectbasis of als vaste versterking bij een
project. Zij werken op uniforme wijze, volgens vaste,

Bidvoorbereiding
(proces, planning
en allocatie
resource)

bewezen succesvolle processen. Zij weten wat ze doen, en
u weet waar u met hen aan toe bent.
LANGDURIGE SAMENWERKING, GEGARANDEERD

Herijking
(vaststellen
winstrategie via
storyboarding)
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RESULTAAT

3

Uniek in onze aanpak is dat we resultaatgarantie bieden bij
duurzame samenwerking. Want hoe vaker we samenwerken,
hoe beter we elkaar leren kennen. En hoe beter we op elkaar
ingespeeld raken. Dat heeft altijd een positief effect. Wij gaan
dan ook voor langdurige samenwerkingen gebaseerd op
onderling vertrouwen. Het soort samenwerkingen waaraan
wij onze naam, faam en successen danken. Niet minder

Contentcreatie I
(65%, SMART
schrijven,
bewijslast,
referenties)

dan 90 procent van onze vaste opdrachtgevers haalt een

DIT LEVERT DE INZET VAN DE
PROFESSIONALS VAN APPALTI U OP:
n Efficiency in uw bidproces door gebruik van
formats en vaste processen

Review met
betrokkenheid
senior management
(scrub-offs)

n Hogere scores op de kwaliteitsvragen in

n Verhoging van uw hitrate en brutomarge op

n Een kostenbesparend alternatief voor inzet van
eigen medewerkers

Evaluatie,
lessons learned,
win-/postmortemanalyse,
vastlegging in
Playbook/offertetool

Pricing,
rendementsanalyse en
vertaling naar
SLA/KPI’s
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aanbestedingen

de korte termijn

4
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rendement van ruim 300 procent uit onze samenwerking.

Creatieve sessie
(vertaling
winstrategie en
storyboarding
naar wensvragen)

8

Contentcreatie II
(100%, visuals,
opmaak)

REFERENTIES
Dennis Ender, Directeur Strategic Clients bij ManpowerGroup Nederland:
“In de afgelopen jaren heb ik bij 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.“

Bas Kroeske, BMC/YACHT: “Hoewel de resultaten van onze tenderdesk stabiel
en op redelijk niveau waren, hadden we behoefte aan een optimalisatieslag.
Daarvoor hebben we Appalti als consulting partner gekozen. De korte lijnen,
hands-onbenadering en focus op resultaat gaven het goede gevoel om de
samenwerking aan te gaan. En binnen een jaar samenwerking overtroffen de
resultaten de verwachtingen. Met als tastbaar resultaat dat de hitrate ruim
70 procent is gestegen.”

Wilbert Hendriks, Marketing Manager Sharp: “De basis van ons succes ligt
in de samenstelling van een solide team met vakmensen. Vanuit Sharp
zorgen een bidmanager en accountmanager voor de procesbewaking en
specifieke inhoudelijke input. Appalti levert expertise met projectconsultants,
tekstschrijvers en vormgevers, afhankelijk van wat per bid exact nodig is.
Door hun creativiteit, scherpte en het gericht SMART schrijven is de kwaliteit
van onze aanbiedingen sterk verbeterd. Daarnaast hebben onze medewerkers
specifieke ervaring en kennis opgedaan, waardoor wij nu zelfstandig de
projecten oppakken.”
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