
Quick scan 

Meerwaarde 

U bent gericht bezig met het verbeteren van de 
verkoop, maar toch worden de beoogde resultaten 
niet behaald. 

Er zijn veel gebieden waar “iets” mis kan zijn waar- 
door uw doelstellingen niet worden gerealiseerd: 

•   Zijn er voldoende kwalitatieve leads?  
•   Zijn de medewerkers niet bekwaam? 
•   Klopt het aanbod niet? 
•   Is de communicatie naar klanten wel optimaal?  
•   Is het fulfilment traject goed aangesloten 
•   Waarom is dit zo moeilijk te achterhalen? 

Organisaties zijn complex, belangen sluiten niet 
altijd op elkaar aan. Een objectieve blik is lastig te 
realiseren. Snelheid is geboden en grote in-
vesteringen in analyses zijn niet gewenst. U wilt het 
nú weten. 

De Sales Performance Scan van EarlyBridge is de 
perfecte tool om objectief inzicht te krijgen in uw 
verkoopkracht. Het unieke van deze scan is dat 
zowel het koop- als verkoopproces wordt ge-
analyseerd. 

Na afloop bent u in staat om concreet aan de slag 
te gaan. 
 
 

    Dankzij de Sales Performance 
Scan heb ik snel inzicht gekregen 
waarop ik moet sturen 

Objectief inzicht in  
uw verkoopkracht 

Zowel koop- als verkoopproces 
wordt geanalyseerd 

Sales Performance Scan 
Makkelijker laten kopen = makkelijker verkopen 

 

!    Wat zijn de mogelijkheden die leiden tot   
 kopen?  

!    Welke processen, knelpunten en  
 mogelijkheden stimuleren of hinderen de  
 verkoop? 

!    Resultaten van beide analyses worden  
 gecombineerd en inzichten vertaald naar  
 concrete verbeterpunten. 

Manager Customer Care 

Direct aan de slag met  
Quick Wins en Must Do’s 



EarlyBridge is een specialist in customer experience 
en één-op-één klantcontact. 
 
Wij helpen organisaties om echt klantgericht te worden 
en marketing-, verkoop-, en serviceresultaten te 
verbeteren. 

Bekijk ook : 

www.earlybridge.com 
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‘Channel Proficiency Scan’ 

Intake, Interviews & Dataverzameling (week 1) 

Sales Performance Scan 

Informatieverzameling via interviews en vanuit bestaande rapportages. De  

Sales Activity Cycle wordt gebruikt om inzichtelijk te maken op welke van de  

6 essentiële verkoopgebieden de focus gelegd moet worden. De effectiviteit van 

lopende activiteiten en projecten wordt bepaald op basis van de data analyses. 

Interviews, Assesments & Sales Funnel Analyses (week 2) 
Data wordt gebruikt als input voor de ontwikkeling van de Sales Funnel. Een 

overzicht van lead tot afgesloten product, bekeken vanuit zowel de klant als de 

organisatie. Bestaande activiteiten worden op effectiviteit beoordeeld en barrières  

en hefbomen zichtbaar gemaakt. Bevindingen worden aan key stakeholders 

teruggekoppeld en geverifieerd. 

Quick Wins & Must Do Implementation Report 
Het Quick Win & Must Do Report is onderdeel van de eindrapportage. U krijgt 

inzicht in haalbaarheid en effectiviteit per actie door te kijken naar complexiteit van 

implementatie en het te verwachten verkoop potentieel. U kunt interne discussies 

over budgetten, prioriteiten en effectiviteit van bestaande acties snel de juiste 

richting te geven. 


