Maak Bezorging Op Dezelfde Dag Winstgevend
Zodat U Kunt Concurreren Met De Besten
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Doen De Eisen Van Klanten Een
Aanslag Op Uw Bedrijf
Extreme Eisen: De eisen van klanten zijn uitgegroeid tot een punt waarbij veel bedrijven
worden verstikt als gevolg van stijgende operationele kosten. Er moet snel actie worden
ondernomen om te overleven.
Extreme Werkbelasting: Behalve bezorging op dezelfde dag, willen klanten ook het
precieze tijdstip van aankomst bepalen, en de mogelijkheid om te weten waar hun pakket
zich precies bevindt... bedrijven hebben hun handen er maar vol mee.
Extreme Complexiteit: Dus hoe lukt dat als u geen onderneming van FedEx-niveau bent
met een grote afdeling klantenservice?
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Lastige Te
Beantwoorden
Vragen Om Te
Kunnen
Overleven

●

Hoe garandeert u een klant dat uw
chauffeur om 2 uur ‘s middags zal
verschijnen, op een vrijdag... over
twee weken?

●

Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw
klanten weten wanneer ze uw
dienstdoende chauffeur
daadwerkelijk kunnen
verwachten... en ze niet alleen
maar een vaag tijdsvenster “tussen
10:00 en 17:00” geven?

●

Hoe kunt u ze een zelfde dag
dienstverlening aanbieden als u
niet beschikt over de
infrastructuur om extra chauffeurs
beschikbaar te hebben?
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De Eisen Van Klanten Gaan In
Snel Tempo Omhoog

Vier Eisen Die Uw Klanten
Nu Stellen
Het aantrekken van nieuwe klanten kost naar schatting tot vijf keer meer dan de verkoop aan
bestaande klanten, dus het is voor elk bedrijf van belang om bestaande klanten te behouden en
te koesteren.
Dat betekent dat het van onschatbare waarde is om uw klanten een geweldige ervaring te bieden.

Maar de eisen gaan omhoog. Niet alleen willen klanten meer...
bedrijven doen ook hun uiterste best om elkaar op het scherpst
van de snede te overtreffen.
Als u niet kunt voldoen aan deze eisen, reken er dan maar op dat uw concurrenten dat wel
kunnen, omdat ze steeds op zoek zijn naar betere manieren om hun chauffeurs hun routes
sneller te laten afwerken... en tijdvensters halen die steeds vaker door de klant worden bepaald.
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#1: Mensen Zijn Gek Op
Goedkoop…
Zelfs in deze tijd van bezorging op dezelfde dag... vinden de meeste mensen
het nog steeds leuk om dingen zo goedkoop mogelijk aan hun deur geleverd
te krijgen.
Of het nu een pizza is of een pakketje, klanten houden van “gratis.”

Dus hoe maakt u winst... of net geen
verlies, als uw winstmarge zo klein is?
De truc is optimalisatie
U moet systematisch alles optimaliseren wat te maken heeft met het proces
om uw diensten te leveren.
Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan!
Tenzij u een systeem heeft dat het voor u optimaliseert... praten we over
honderden uren gegevens bekijken en proberen het vet eraf te snijden…
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#2: Arriveer in recordtijd...
Zonder Snelheidsovertreding!
Snelle bezorgdiensten worden veel gevraagd. Sommige bedrijven bieden zelfs bezorging op dezelfde dag... maar hoe kunnen
kleinere bedrijven concurreren?
Het is niet zo dat u zich kunt veroorloven om meerdere chauffeurs achter de hand te hebben tot er iemand belt…

De oplossing is het optimaliseren van uw routeplanning... wat
niet gemakkelijk te doen is op een stukje papier…
Routeplanning software berekent welke chauffeur het meest geschikt zou zijn voor het doen van deze dringende
bestellingen... zelfs midden op de dag, zonder andere geplande leveringen in gevaar te brengen.
De software neemt gewoon het nieuwe adres, voegt het toe aan de huidige route en optimaliseert het weer. De geselecteerde
chauffeur heeft nu een nieuwe route met behoud van alle andere afspraken.
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#3: Klanten
Willen Respect,
Geen
Vertragingen

Iedereen Moet Zich Belangrijk Voelen
Net als u, willen uw klanten dat mensen hun tijd respecteren en hen goed
behandelen, omdat we het allemaal druk hebben... en wanneer iemand onze
tijd verspilt, worden we boos.
Dat gezegd hebbende…
Of u nu teveel heeft belooft of dat er onvoorziene vertragingen plaats vinden...
iedere afspraak op tijd halen is onmogelijk!

Laat ze niet wachten!
Geef ze tijdig een melding dat uw chauffeur te laat zal zijn.
En hoe weet u dat op tijd?
Door het volgen van uw chauffeur. U ziet de geschatte aankomsttijd... en of uw
chauffeur achter is op schema.
Dus de volgende keer dat uw chauffeur te laat aankomt... geeft u uw klant een
belletje. Ze zullen het beslist waarderen.
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#4: “Tussen 10:00 en 17:00”
Is Niet Meer Voldoende
De dagen dat klanten tevreden waren met het krijgen van een groot tijdsvenster voor bezorging zijn voorbij.
Slechts weinig mensen kunnen zich veroorloven urenlang thuis te zitten wachten.
Klanten willen tot op de minuut weten wanneer u aankomt!

Tenzij u een zeldzame gave heeft voor het nauwkeurig
berekenen van reistijd en alles te organiseren... heeft u
een automatisch systeem nodig.
Een geweldig routeplanningsysteem zal u de tools geven die u nodig heeft om rekening te houden met
strakke tijdsplanningen, en automatisch de routes van uw chauffeurs optimaliseren en ervoor zorgen dat ze
op tijd aankomen.
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De Klant In Een Notendop: Veeleisend!
De vraag naar betere klantenservice zal alleen maar verder groeien...
... en oplossingen om te voldoen aan deze epische uitdagingen zijn nu voor u
beschikbaar:
Goedkoop Bezorgen Is Nog Steeds
Koning
Zorg ervoor dat uw bedrijf concurrerend is in
prijsstelling. Het kan niet altijd over geld gaan... maar
meestal wel. Verlaag de kosten snel met betere routes.

Wanneer Men Het Snel Wil, Dan
Moet U Het Bezorgen
Bezorgen op dezelfde dag of de volgende dag, het zal
niet meer verdwijnen. Tenzij u de mogelijkheden heeft
eraan te voldoen... zou u wel eens klanten kunnen
gaan verliezen.
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Respecteer De Tijd Van Uw Klanten
Doe uw best om er op tijd te zijn. Maar wanneer er zich
onvoorziene vertragingen voordoen... zorg er dan voor
dat u het klanten direct meldt... zodat ze niet boos
hoeven zitten te wachten.

Houd U Aan Een Strak Schema
Geef ze opties en ze zullen van u houden! En u misschien
ook wel aanbevelen bij anderen…

Route4Me Heeft
Alle Benodigde
Tools
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Route4me Brengt Orde In De Chaos
Hiermee kunt u in enkele seconden routes
plannen en chauffeurs in real time volgen.
●

Optimaliseert uw routes, zodat u op elke gereden kilometer geld
bespaart.

●

Plant automatisch routes voor meerdere chauffeurs tegelijk. Als u
een klant heeft die levering op dezelfde dag eist, voeg de
bestemming dan toe in Route4Me en het zal berekenen welke
chauffeur het pakket zou moeten meenemen.

●

Volgt uw chauffeurs in real time en geeft u updates als hun
werkelijke tijd uit de geplande tijd loopt.

●

Voegt beperkingen toe aan uw haltes en houdt automatisch
rekening met de volgorde van haltes, zodat uw bedrijf nog steeds
een winstmarge overhoudt, ondanks de veeleisende vraag.

Ja! Start Mijn Gratis Proef Vandaag
Bewijs uzelf dat Route4Me geschikt is voor uw bedrijf.
U Heeft Geen Creditcard Nodig Voor Deze Gratis 7-Dagen Proef.

Klik Hier Om Met Mijn Gratis Proef Te Beginnen

Bel Ons: +1-855-823-2598
En Laat Onze Routering Experts Voor Kleine Bedrijven
Routes Voor Uw Bedrijf Opstellen

