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Niet tevreden met het  
resultaat van uw winkel?

Vindt u dat uw winkel niet goed  

presteert of dat uw winkel wel  

‘lekker’ loopt, maar toch het gevoel 

overheerst dat u er niet het maximale  

uithaalt? U kunt alleen niet goed 

benoemen waardoor dat komt: Is het 

de winkelpresentatie of functioneert 

het team niet goed? Is het mijn assor- 

timent of is de verbinding met de 

klanten niet goed? 

Als u zich herkent in deze situatie, zijn 

Resultsplus en NOOR Winkelbeleving 

uw ideale partners om in een gezamen- 

lijk traject de vinger op de zere plek  

te leggen. Zij hebben een product ont-

wikkeld, waarin uw bedrijf middels  

een vijfstappenplan op een hoger 

niveau gebracht wordt. Dat de aanpak 

werkt, blijkt inmiddels uit een aantal 

zeer tevreden klanten, waaronder  

Bakkerij Oonk. 

Onze aanpak:

Het vijfstappenplan, met concreet resul-

taat na elke fase, ziet er als volgt uit:

1. Inzicht: 

Een scan met als resultaat een be-

knopte rapportage waarin wij u kwali-

tatief een spiegel voorhouden en aan-

geven waar op korte termijn de eerste 

resultaten geboekt kunnen worden. 

2. Verbeterplan

In stap 2 maken we een gedetailleerd 

verbeterplan. Geen vaag verhaal, maar 

we benoemen concreet het bedrag 

waarmee wij denken dat het resultaat 

verbeterd kan worden.

3. Data-analyse

Gegevens uit uw automatiseringssys- 

temen worden wekelijks geanalyseerd 

en overzichtelijk gepresenteerd, zodat 

de resultaten van onze gezamenlijke 

inspanningen zichtbaar worden  

gemaakt. Marti Orbak geeft ons daar 

waar nodig ondersteuning. 

4. Kernassortiment

Het kernassortiment zorgt voor mini-

maal 45% van uw omzet. Wij bepalen 

niet alleen samen met u hoe dat er  

uit zou moeten zien, maar zorgen ook 

voor de vertaling naar uw bedrijf:  

de winkel, het personeel en de com-

municatie naar klanten.

5. Evaluatie en bijsturing

Bij aanvang van het project zijn de 

financiële doelen bepaald. Elke week 

wordt gerapporteerd of de ingeslagen 

weg leidt tot het realiseren van die 

doelstellingen. Zo niet, dan wordt in 

overleg bijgestuurd.  

Interesse?

Neem vrijblijvend contact met ons  

op voor een kennismakingsgesprek. 

Jan Buitelaar 06- 218 350 75 of  

Noor Wijn 06-373 272 92.

‘Efficiënte verbeteringen 
voor een optimaal 
winkelresultaat!’


