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Halvering nee-verkopen bij Kijkshop
Door het volgen van een cursus voorraadmanagement legde de

Pittig leertraject

Kijkshop de basis gelegd voor verbetering van de klantenservice en
versterking van de teamgeest. Doel is om het aantal nee-verkopen
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drastisch te verminderen. | Cees van Heijkoop

Dit is het tweede artikel uit
een serie van vier waarin de
Personal Performance
Methode van ISBW centraal
staat. Kenmerk van deze cursusmethode is dat een actueel bedrijfsprobleem door de
cursisten wordt opgelost. De
cursisten worden hierbij
ondersteund door een
bedrijfsmentor die verantwoordelijk is voor de besluitvorming en het al of niet uitvoeren van de uiteindelijke
oplossing binnen het bedrijf.
ISBW ondersteunt met consultancy. Het is een pittig leertraject omdat verantwoording
moet worden afgelegd aan
de bedrijfsomgeving.
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