Kosten

Aanmelden

ADN-leden en heeft een waarde van € 1.500,-.

melden op www.agfdetailhandel.nl/stap

‘STAP 1 - Basis’ is exclusief beschikbaar voor

Ondernemen
is de juiste
STAP zetten!

Kijk voor meer informatie en om jezelf aan te

Met dank aan ADN is deelname gratis.

STAP 1 - Basis

De STAP naar een beter rendement

agfdetailhandel.nl

Succesvol ondernemen begint met bewust kiezen voor een doelgroep. Op basis

daarvan bepaal je je winkelformule. Feiten en cijfers helpen je bij het maken van de

juiste keuzes om te groeien naar een goed rendement. Via ‘STAP 1 - Basis’ helpt ADN
je graag bij het maken van de juiste keuzes en de stap naar een beter rendement .

Op basis van de analyse stellen we samen
een Plan van aanpak op
Op basis van de informatie uit ‘Stap 1 = de analyse’ helpen we je met het
opstellen van een Plan van aanpak voor de komende jaren. Het plan van

‘STAP 1 - Basis’ bestaat uit 3 onderdelen

aanpak bestaat uit heldere doelen die we samen hebben geformuleerd.
De centrale thema’s zijn:

1: marktanalyse

Met de Marktanalyse geven we je inzicht in de lokale markt: hoeveel en
welke typen consumenten zijn in jouw lokale verzorgingsgebied aanwezig?

•	Doelgroep en formule

•	Locatie

•	Omzet

•	Medewerkers, vakman-

•	Assortiment, inkoop
en kwaliteitszorg
•	Bruto marge

schap en klantgerichtheid
•	Marketing en promotie
•	Online ondernemen

Hoe, hoeveel en hoe vaak kopen ze bij voorkeur hun versproducten?
Welke kansen zijn er voor jou?

Dit is jouw plan en het is de leidraad voor de ontwikkeling van jouw
bedrijf. Ook denken we mee over de oplossingen die we kunnen
inzetten om de doelstellingen te bereiken (zie 3: bedrijfsanalyse).
Van ADN mag je rekenen op actieve hulp!

2 : klantanalyse

De Klantanalyse geeft via een mysteryshopper inzicht in hoe
consumenten jouw winkel ervaren. Welke indruk hebben klanten van jouw
winkel? Hoe worden ze geholpen? Worden koopsignalen herkend en zijn er

Na de analyse en op basis van het Plan van aanpak
aan de slag via het ADN-Ondernemer-Programma

extra kansen voor hogere aankoopbedragen? Maak je van een klant al echt

ADN biedt je via het ADN-Ondernemer-Programma veel mogelijkheden tot meer rendement.

een ambassadeur?

Niet alleen via kostenbesparingen, maar ook via trainingen, workshops, bijeenkomsten,
goede informatie, studieclubs enz. Dit doen we op de verschillende beleidsterreinen,
zoals Bedrijfsvoering, Marketing, Werkgeverschap en Vakmanschap.

3 : bedrijfsanalyse

Bij de Bedrijfsanalyse nemen we samen de winkel- en formulebeleving,
de communicatie, de winkellocatie en directe omgeving onder de loep.
Jouw jaarrekening en de financiële resultaten zijn de leidraad voor de
stap naar meer rendement. We kijken samen naar nieuwe kansen en
verbetermogelijkheden.

Als lid van ADN heb je toegang tot een enorm breed en gevarieerd ondersteuningsprogramma, waarmee je bewust ondernemerschap en meer rendement realiseert.

