Graydon
Vestigingsanalyse
Hoe presteren uw verschillende
bedrijfsonderdelen of vestigingen
onderling?

Heeft u vestigingen, rayons of medewerkers met een omzettarget? Dan kan het lonen om de prestaties onderling te
vergelijken om zo te leren waar processen verbeterd kunnen worden. Dit is soms makkelijker gezegd dan gedaan,
want uw vestigingen of medewerkers kunnen totaal verschillende gebieden beslaan. Wanneer u het marktpotentieel
mee laat wegen in uw vergelijking, kunt u snel beoordelen welke vestigingen uw aandacht echt nodig hebben.
Met de Vestigingsanalyse geven wij u inzicht in hoe verschillende
vestigingen (of onderdelen) presteren ten opzichte van elkaar én
ten opzichte van het potentieel van het gebied dat de vestiging
beslaat.

Uw onderneming in kaart
Allereerst brengt de Vestigingsanalyse uw gehele onderneming
in kaart. Waar bevinden uw klanten zich? En hoe verhoudt dit
zich tot de verschillende vestigingen of rayons die u hanteert?
Daarnaast laat de analyse zien hoe groot de afhankelijkheid is
van uw topklanten en wat op basis van omzet uw focussectoren
zijn.

De benchmark
Om te oordelen over de prestatie van verschillende vestigingen
of rayons benchmarken wij uw klantgegevens. Hoe verhoudt
het aantal klanten zich ten opzichte van het marktpotentieel?
Hoeveel groeimogelijkheden zijn er nog in uw focussectoren? En
hoe verhoudt de huidige omzet zich tot de potentiele omzet in
de verschillende sectoren? De benchmark geeft antwoord op al
deze vragen.

Heeft u nog vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken op 020 567 99 50
of per mail naar verkoop@graydon.nl.

“Het kan het lonen om de prestaties
onderling te vergelijken om zo te leren
waar processen verbeterd kunnen
worden.”
Groeipotentieel
De Vestigingsanalyse geeft u als laatste advies over uw
vervolgstappen. Welke markten of vestigingen verdienen de
meeste aandacht? Niet omdat zij minder presteren dan de rest,
maar juist omdat zij een groter groeipotentieel hebben dan de
rest. Door te focussen op deze markten of vestigingen kunt u
relatief makkelijk meer omzet genereren.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de Vestigingsanalyse? Neem
dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaande
contactgegevens.

Kijk voor onze andere producten op

www.graydon.nl

