½ dag training SalesOut
Aan de slag met SalesOut!
info@marketing4results.eu

SalesOut
SalesOut is het systeem dat verkoopdata van Deli XL
inzichtelijk maakt op segment- en outletniveau. Dit
betekent dat voor het eerst harde cijfers over verkopen
in de Nederlandse foodservicemarkt beschikbaar zijn.
Door deze objectieve data te analyseren en op de juiste
wijze te interpreteren, ontstaan nieuwe inzichten die je
organisatie verder kunnen helpen.

- 0345 – 50 52 41

Marketing4Results is de Nederlandse partner
van SalesOut op het gebied van trainingen,
analyses en vragen over het systeem. Door
objectieve data te combineren met inzichten,
ervaring en kennis van de markt kan
Marketing4Results voor jouw organisatie
optimaal resultaat uit SalesOut halen.

De training
De SalesOut-training geeft je snel inzicht in de
mogelijkheden van het systeem. Door actief met
het systeem aan de slag te gaan, kun je direct na de
training zelf de juiste analyses voor jouw
organisatie maken.

Resultaat
Kennis en handvatten om zelf aan de slag te gaan met
SalesOut:


één ochtend investeren = gegarandeerd meer
resultaat met SalesOut;



inzicht in de belangrijkste systeemelementen;



handvatten om de juiste rapporten samen te stellen
die je tijd én geld besparen;



vertaalslag naar de praktijk voor daadwerkelijke
groei van je resultaat;



Wie gingen je voor?

concrete voorbeelden en tips.

Tailor made
Het is ook mogelijk om een SalesOut-training specifiek
voor jouw organisatie en bij jou op kantoor te houden!
Met jou en jouw collega’s gaan we aan de slag met de
data van jouw organisatie. Hierdoor wordt een directe
vertaalslag gemaakt voor jouw organisatie, gericht op
groei van jouw resultaat.

Doelgroep
Deze basistraining is bedoeld voor de medewerkers die
met het systeem werken, verantwoordelijk zijn voor

Praktische informatie
Duur:
Duur:

Locatie:
Locatie: kantoor van Marketing4Results

het Deli XL-account en marktinzichten willen
genereren: (national) account managers, (trade)
marketeers en customer support.

4 uur (van 9.00 uur tot 13.00 uur)
Voorstraat 88, Beesd

Kosten:

€ 695,- per deelnemer (excl. BTW)

