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Samenvatting:

Voor WDM is het belangrijk dat een klant vertrouwen heeft en
de leveranciers hun afspraken nakomen. ABCrm helpt hierbij.

Oude situatie
Gemiste kansen in de acquisitie van klanten, geen overzicht
in de afspraken met en contracten van leveranciers. Veel
papierwerk.

Nieuwe situatie
WDM Vending is zeer te spreken over de nieuwe manier van
werken. Het is duidelijk wanneer een (potentiële) klant moet
worden gebeld en welke actie daarop moet worden
ondernomen. Met behulp van ABCrm waarborgt WDM
Vending de continuïteit in de communicatie met haar klanten
wat resulteert in een grotere klant tevredenheid en een
hogere omzet.
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Probleem:

T: +31 (023) 855 37 62

Zoals in veel organisaties maakte WDM Vending afspraken en

F: +31 (084) 725 15 02

planningen op papier, met Excel of zelfs Word. “Dat werkt

E: info@ABCrm.nl

helemaal niet efficiënt” aldus de heer Molhoek, directeur van
WDM Vending. Er ontstond een onoverzichtelijk geheel van
(bel)afspraken en WDM Vending miste kansen om nieuwe
klanten te binden. Voor relatiebeheer is software nodig die
speciaal daarvoor is ontwikkeld.

