Sales Strategy
Bent u niet tevreden over uw sales resultaten? Heeft u te weinig tijd voor de échte
salesactiviteiten omdat u teveel bezig bent met de administratieve taken? Of lopen uw
operationele kosten te hoog op? Women in Sales scherpt uw salesstrategie aan, zodat u in
één keer van al deze problemen verlost bent.

Doe l s te l l i n gen behalen met uw
s al e s s trate gie
Wij weten hoe lastig het voor klanten kan zijn
een scherpe salesstrategie te bepalen. Dat is
dan ook precies de reden dat wij ons hierin
gespecialiseerd hebben.
Women in Sales helpt u uw doelstellingen te
behalen. Denk aan:
Ve r b et e r m o ge l i j kh eden tra n s p a ra nt en
me et b aar m ake n
Met een Performance Scan kunnen we
snel en inzichtelijk weergeven wat het
verbeterpotentieel binnen uw organisatie is.
Deze verbeteringen kunnen we vervolgens
samen met u meetbaar maken. Zo kunt u direct
zien in welke mate de verbeteringen effect
hebben.
Gr i p k r i j ge n o p p res tati es va n afdel i n gen e n
in d iv id u e l e me d ewer ker s
Een sterke salesstrategie dekt alle aspecten van
uw salesproces. Zodoende ligt de basis binnen
uw organisatie vast en heeft u beter zicht op de
prestaties van afdelingen en/of medewerkers.
Ho ge re p ro ce s effec ti vi tei t en - kwa l i tei t
Door richtlijnen voor het salesproces vast te
leggen zorgt u voor een eenduidige lijn binnen
uw organisatie. Women in Sales garandeert
daarom met uw salesstrategie een verhoging van

de proceseffectiviteit en -kwaliteit.
L a ge re ope ratione le koste n
Met een goede salesstrategie weet u waar u op
kunt rekenen qua operationele kosten. En juist
omdat u dit inzicht heeft, kunnen we door de
salesstrategie deze kosten verlagen.
Bete re sa le sratio’s
Door duidelijke doelstellingen te formuleren
binnen de salesstrategie en door de begeleiding
die Women in Sales u biedt bij de implementatie
en doorvoering van de salesstrategie, levert uw
salesafdeling betere salesratio’s.
Bete re sa me nwe rk ing e n communicatie
Women in Sales begeleidt niet alleen uw
organisatie bij het invoeren van uw nieuwe
salesstrategie maar ook uw werknemers worden
intensief begeleid. Wij trainen hen niet alleen
op betere samenwerking en communicatie, maar
spijkeren uw werknemers ook bij aan de hand
van individuele coaching en resultaatsessies.
Continue ve rbete ring
In uw salesstrategie is het eindresultaat het
belangrijkst. We willen immers betere resultaten
behalen. Door deze doelstellingen duidelijk te
formuleren en aan te scherpen, zorgen we voor
een continue verbetering van uw salesafdeling.
Be pe rk ing va n het ve rloop
Door assessments af te nemen bij uw huidige

personeel, kijkt Women in Sales of uw huidige

salesstrategie.

werknemers geschikt zijn voor de doelstellingen
uit uw salesstrategie. Bovendien begeleiden

Benieuwd welke mogelijke resultaten wij voor u

wij uw werknemers intensief met trainingen en

kunnen behalen?

coaching. Zo beperken we het verloop binnen uw
salesforce.

Me e r tijd voor sa le sa ctivite ite n
Door het bouwen aan een goed fundament,

Sa l e s St rate gy door Women in Sale s
Women in Sales maakt voor u een professionele
salesstrategie op maat. Voor iedere
salesstrategie doorlopen wij de volgende drie
stappen:
1. Pe r fo r man ce S c a n
Om het verbeterpotentieel binnen uw
organisatie inzichtelijk te maken, voeren wij
een Performance Scan uit. Deze scan wijst ons
op de verbeteringen die het snelst of het meest
rendement opleveren. Ook bepalen we met deze
scan hoe dit het best gerealiseerd kan worden.
2. Le ad ge n e rati o n
Na de Performance Scan maken we een
blauwdruk van uw salesstrategie. Hierin komt
duidelijk naar voren hoe afspraken het best
gemaakt kunnen worden. Tevens zetten we
uiteen hoe u uw data het beste kunt updaten
en verrijken en hoe u op structurele wijze
vervolgacties creëert. Zo verkrijgen we inzicht in
de DMU en de koopmotieven van de klant.
3. Opt i mal i s at i e s a l es p er s o n eel
De laatste stap die Women in Sales voor u
doorloopt is het implementeren en doorvoeren
van de verbeteringen. We begeleiden het proces
van A tot Z. Denk aan: assessments voor het
personeel om te kijken of iedereen aan het juiste
profiel voldoet voor de gestelde doelstellingen,
maar ook begeleiding van het personeel door
middel van resultaatsessies, trainingen en

houd u tijd over om zich te focussen op dé
salesactiviteiten, zoals afspraken maken en deals
sluiten.
Optima le be zetting sa le sforce
Women in Sales werkt met assessments en
trainingen om het kaf van het koren te scheiden.
Zo zien we precies wie er wel en wie er niet op
de juiste plaats zit op uw afdeling. En zijn we
ervan verzekerd dat uw salesafdeling optimaal
bezet wordt door de beste professionals.
Ge stroomlijnd sa le sproce s
Door met de blauwdruk aan de slag te gaan
en de salesstrategie zo goed mogelijk vast
te leggen, stroomlijnen we uw salesproces.
Afwijken is altijd mogelijk, als de basis maar
goed staat.
Grip op sa le spre statie s va n het he le te a m
Eén van de belangrijkste doelstellingen bij het
opstellen van een salesstrategie is het meetbaar
maken van de resultaten. Met dit inzicht krijgt
u grip op de salesprestaties van zowel het team,
als op iedere individuele medewerker. U weet
direct wat er goed gaat en wat er beter kan.
Ge richte sturing
Met een salesstrategie zorgt Women
in Sales samen met u voor sturing op
verkoopkanalen, producten, branches, klanten
en verkoopresultaat. Ieder aspect komt aan bod
voor het optimale resultaat.

individuele coaching. Allemaal om het maximale
uit uw salesteam te halen, zowel nu als op de
lange termijn.

Meer wet en?
Interesse in een Performance Scan? Of

Sa l e s St rate gy resultaten
Door onze expertise in de sales weten wij ook
welke verbeteringen er mogelijk zijn voor uw

uw salesstrategie met ons onder de loep
nemen? Neem contact met ons op voor
een vrijblijvend advies of een offerte.
info@ wome ninsa le s. nl

