RETDISS|BI

Business Intelligence system
за малопродажба и дистрибуција
Анализата и следење на перформансите на Вашата компанија
е клуч за носење на здрави менаџерски одлуки. Ние го
пренесовме целото наше знаење и искуство во едно
единствено решение за маркети и дистрибуција кое
прикажува повеќе од 20 KPI (Key Performance Indicator) за
работењето на Вашата компанија!
Какво е учеството на различните категории на производи во
вкупната продажбата? Кој е нивниот распоред и просторно
учество? Како да ја оптимизирате дистрибуцијата/набавката?
Колкав е обртот? Дали можете да споредите две локации
според друг критериум освен продажба?
Колку учествува Вашиот производ во соодветната категорија?
Како сте позиционирани во однос на конкуренцијата?
Нашиот систем Ви дава увид на сите овие прашања и уште
многу други!
Започнете денес со зголемување на перформансите и
унапредување на работењето. Закажете презентација со
нашиот тим и запознајте се со можностите.
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МЕНИ ЗА

УСЛУГИ

Истражување на пазари

Управување со категории
производи

Управување со маркети

Специјализирани квалитативни и
квантитативни истражувања на
пазари структурирани според
барањата на Вашата компанија.
Нашиот тим има екстензивно
искуство во FMCG секторот.

Секој продажен објект има потреба
од постојано следење и
оптимизација на производите кои
се позиционирани на рафтовите.
Од особена важност е и самата
позиција на категоријата во
маркетот и нејзините супститути/
комплементарни категории.

RETDISS|BI (Business Intelligence)
решение го пренесува работењето
на малопродажните објекти на
комплетно ново ниво. Индикаторите
кои се добиваат даваат увид за
целокупното работење на
компанијата.

Дали има потенцијал за пласман на
нов производ/услуга? Кој е
потенцијалниот пазар и која е
неговата големина? Која е Вашата
позиција во однос на
конкуренцијата? Кои се
потрошувачките навики? Што треба
да промените во Вашата стратегија?
Истражувањата одговараат на
претходните и многу други
прашања.

Како треба да бидат распоредени
категориите? Која треба да биде
нивната застапеност? Кои
производи треба да бидат
позиционирани а кои отстраните?
Ние ја имплементираме или
ревидираме категоризацијата за
сите производи во Вашиот
малопродажен објект.

Колку е продажбата по м2? Колкава
е бруто добивката по м2, вработен и
маркет? Кои категории на
производи се најпрофитабилни
односно најпродавани? Кои
категориите треба да се намалат?
Кои да се зголемат? Колкав е обртот
по производ и категорија? Колкава е
вредноста на просечна фискална
сметка?

Контрола на дистрибуција
и мерчендајзинг
Услугата е наменета за проверка на
професионалноста и работењето на
Вашата дистрибутивна и продажна
мрежа.
Дали се испорачуваат производите
навремено? Дали и колку често има
недостаток од залиха (stock-out) на
вашите производи? Дали
застапеноста (facing) е според
договорот? Дали Вашите
мерчендајзери ги запазуваат
договорите и стилот на
позиционирање?
Се оценува и брзината на
дистрибуција и бројот на поминати
објекти во текот на работното време
за вработените на соодветните
позиции.
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Insider ID
Секогаш се обидуваме и успеваме да воведеме новини, да воведеме
нов позитивен бран на промени кај Вас како наши верни партнери. Да
овозможиме да го постигнете тоа што се сметате дека е невозможно!
Како една од најдобрите агенции за истражување на пазари и
консалтинг во Македонија, секогаш сме подготвени да ги решиме
најтешките проблеми и предизвици.
Бидејќи секој од нас е уникатен, секогаш иновативни и самите
подготвени да направиме промена во нашето работење и
размислување да обезбедиме комплетно нови решенија и нови
начини на водење на бизнис.
Од Истражување на пазари, преку Category Management,
Истражување на задоволство на вработени до BI (Business Intelligence)
систем за управување со маркет, се обидуваме да постанеме дел од
Вашето секојдневие и да гледате во нас сигурен партнер на кој можете
да се потпрете во секоја ситуација.
Да го однесеме заеднички Вашиот бизнис на едно повисоко ниво.
Дозволете да бидеме Ваши сетила на пазарот!
Секогаш со Вас,
Тимот на Инсајдер ИД
Генерален Менаџер
Сергеј Зафироски

