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Ben jij altijd druk met cijferlijsten uitdraaien voordat je op inkoop gaat? Wil jij hierin graag structuur brengen?
Of weet je niet precies welke informatie handig is om uit te draaien? Zodat jij exact weet welke cijfers je
nodig hebt en hoe je deze (nog) efficiënter kunt gebruiken om jouw doelen te behalen? Dan is deze inkoop
planner echt iets voor jou.
Hoewel data nooit jouw onderbuikgevoel kan vervangen, is data een krachtige tool om jouw inkoopbudget nog
rendabeler te besteden. Hoe gebruik je alle beschikbare data slim en efficiënt? Door te bedenken welke
informatie je nodig hebt, om jouw inkoopvraagstukken te beantwoorden. Vragen zoals “Hoe kan ik samen met
de leverancier ervoor zorgen dat we nog meer stuks gaan verkopen?”.
Deze inkoopplanner is er voor jou om jouw data handig te organiseren en jouw doelen helder te formuleren.
De datumloze inkoopplanner is een blok met ruimte om:
het inkoopbudget te bepalen en uit te schrijven;
het gesprek met de leverancier voor te breiden, van budget tot marketing;
achterin kan je per merk in detail uitwerken wat en hoeveel je nodig hebt.

Ook handig, omdat:
deze planner ongedateerd is, hierdoor kan je beginnen op het moment dat jou uitkomt
deze gedrukt is in Nederland op 100 grams papier, waardoor pennen en markeerstiften niet door
drukken
bestaat uit 100 vellen die je gemakkelijk van de lijmbinding kan scheuren, zodat je alleen de pagina’s
die je nodig hebt mee kan nemen naar het leveranciersgesprek. Scheelt gewicht en risico’s dat je
vertrouwelijke info laat liggen.
Retail inkoper
Deze inkoopplanner is ontwikkeld en gemaakt door mij, Nienke Hoeksema. Ik heb gewerkt voor een Intersport
lid, Bol.com, Groupon, Kruidvat, Trekpleister, Blokker en nu ondersteun ik o.a. zelfstandige ondernemers vanuit
Retail Inkoper B.V. De afgelopen tien jaar had ik graag een handige planner gehad om de gesprekken efficiënt
voor te bereiden. Vanuit Retail Inkoper heb ik deze inkoopplanner kunnen ontwikkelen. Wanneer je deze direct
bestelt via onderstaande link ontvang je de planner gratis thuis.
De planner wordt half september verstuurd.
Klik hier om voor 34,99 ex btw de inkoop planner gratis thuis of op kantoor te ontvangen
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