TRUCK PROFILE

Om geen enkele kans tot verkopen te missen
Kent u al uw prospects, hun aankooppotentieel
en hun intenties? Bent u zeker dat u in contact
bent met de juiste beslissingnemer?
In een verzadigde markt waarin de concurrentie
bikkelhard is, moet uw sales force op de hoogte
zijn van elke kans om te verkopen.
Het doel van Truck Profile, - het product dat
specifiek door Fleet Profile in samenwerking
met Truck & business werd ontwikkeld -, is de
leveranciers van de transportsector helpen hun
kennis en verkopen te verhogen.

Via haar call centers (in Zaventem en Breda),
contacteert Truck Profile jaarlijks elk bedrijf met
minstens 3 bedrijfsvoertuigen.
Volgende informatie wordt daarbij vergaard en
regelmatig bijgewerkt:
→ grootte van de vloot en belangrijkste segmenten
→ belangrijkste leveranciers
→ exacte gegevens van de beslissingnemer(s)
→ intentie om de vloot te vervangen/vergroten
→ financieringsmethode
Al deze gegevens worden opgeslagen in één grote
data warehouse die u in staat stelt onmiddellijk uw
doelgroep(en) te identificeren. Of het nu gaat om de
grotere vloten voor uw Key Account Managers of om de
kleinere prospecten die door uw dealernetwerk worden
beheerd: u beschikt gegarandeerd steeds over de
meest recente informatie.

Toegang tot uw doelgroep(en) met Truck Profile
levert u het volgende op:
→ perfecte kennis van uw markt
→ het beschikken over de meest accurate en recente
informatie van uw prospects
→ de mogelijkheid tot selectie per regio (postcode),
vlootomvang, activiteitensector, enz.
→ exporteren van deze gegevens naar excel of naar
uw eigen CRM-systeem
Met Truck Profile biedt u uw commerciële ploeg een
maximum potentieel. Maar dit moet ook efficiënt
gebeuren.
Ook hier kan Truck Profile u bijstaan om al deze
gegevens te optimaliseren door uw sales force
bij te staan:
→ sales coaching : evaluatie, opleiding en opvolging
→ demand generation : maken van afspraken bij uw
prospects
Meer informatie op www.fleetprofile.com/truckprofile

een partnership van Fleet Profile en

