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Uw focus op uw product kan in het gedrang komen door de aandacht die de sales opeist.
Wij ontlasten u daarbij door u te helpen met een optimale verkoopstrategie en ondersteuning bij
de afzet van uw bloemen en planten. Onze salesprofessionals helpen u bij de dagelijkse uitvoering
van de verkoopstrategie en geven u advies, waarbij zij zich baseren op kennis over de afzet in uw
productgroep. Samen met u versterken wij de verkoopstrategie van uw bedrijf.

Uw voordelen:
• Nieuwe klanten. Dit biedt u de mogelijkheid van risicospreiding en verbreding van uw klantenpakket.
Ook kunt u makkelijker uw klantenpakket aanpassen aan uw verkoopstrategie.
• Uw verkoopstrategie wordt u uit handen genomen.
• U maakt gebruik van het netwerk en de kennis van Royal FloraHolland.
• U heeft een vast aanspreekpunt voor al uw commerciële zaken.
Hoe werkt het?
Onze salesprofessionals fungeren als het verlengstuk van uw bedrijf en werken aan het realiseren
van uw doelen. Wij zetten dagelijks onze brede commerciële kennis en ervaring in om verkoopkansen
te ontdekken en deze te verzilveren. Onze ambitie is om uw bedrijfsresultaten te laten groeien en samen
met u de beste verkoopstrategie voor uw bedrijf uit te stippelen. En indien u dit wilt, voeren we die ook
voor u uit.

“Wist u dat kwekers onze dienst Salesmanagement waarderen
met een 8,1? En nog mooier is dat hun omzet gemiddeld sneller
stijgt dan de gemiddelde stijging in de markt.”
Edwin Zuidgeest, Teammanager Salesmanagement, Royal FloraHolland
Wat kost het?
Wilt u ook advies over uw verkoopstrategie en wilt u weten hoe u meer uit uw verkoopactiviteiten kunt
halen? Net als vele andere kwekers kunt u gebruik maken van de ondersteuning door onze salesprofes
sionals. Omdat de doelstellingen die uw bedrijf nastreeft uniek zijn, maken we graag een offerte die past
bij uw wensen.

Bel ons
Snel met onze salesprofessionals in contact komen? Kijk voor meer informatie op:
royalfloraholland.com/inzichtbiedtkansen

Versie: voorjaar 2020

