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Inspiring consumer goods sector by everis



Sales & Marketing:

Les vendes i el màrqueting són una àrea delicada tant per als nostres clients
com per a nosaltres mateixos, de manera que per abordar aquesta qüestió
seguim aquestes claus: augmentar la quota de mercat, reduir els costos per
obtenir un marge més favorable i centrar-se en la rendibilitat per fer créixer el
negoci. Aquests són els factors clau per guiar correctament els nostres clients i
els seus productes a través del camí cap a l'èxit.

El que importa realment
everis té una àmplia experiència al sector del consum i, específicament, en
vendes i màrqueting. Treballar amb clients de tot tipus ens proporciona una
visió global clau per seguir oferint els nostres serveis, així com solucions
satisfactòries.

Serveis:

• Planificació de vendes.
• Política comercial.
• Automatització de l'equip de vendes (SFA).
• Optimització i gestió de la promoció comercial.
• Centre d'implicació dels clients.
• Punt de venda intel·ligent (IoT).
• Gestió dels canals de marques i categories.
• Gestió dels recursos de màrqueting.



Planificació de vendes.

En un mercat que cada dia és mes competitiu i en què cada cop costa més gestionar els
clients, el factor d'èxit clau per a una empresa de béns de consum de venda ràpida és
planificar les vendes amb precisió.
Moltes empreses d'aquest sector no disposen de cap procés estructurat de planificació de
vendes que els permeti establir una previsió apropiada i supervisar el rendiment, la qual cosa
genera finalment una visió enganyosa dels objectius i les directrius estratègiques generals de
la companyia.

Com que actua directament sobre la planificació dels volums i de la demanda, un pla
comercial consistent mostra de manera natural la seva importància central, que és un pilar
en què totes les empreses es basen per obtenir un avantatge competitiu mitjançant un ajust
i una adaptació ràpida del temps de comercialització a través d'un procés estructurat i
orientat a la presa de decisions.

Com pot everis ajudar?
• Definir un procés clar elaborat en diferents fases (per exemple, definició dels objectius

anuals en sentit descendent i millores mensuals en sentit ascendent).
• Supervisar contínuament els principals indicadors de rendiment clau de l'empresa per

observar com varien al llarg de l'any i adoptar les mesures correctives necessàries.
• Millorar la qualitat del procés de previsió de vendes, amb efectes directes en els

beneficis i les pèrdues.
• Millorar l'alineació a través de les diferents àrees de l'empresa (màrqueting, vendes,

finances i planificació de la demanda).
• Proporcionar una visió clara de l'estat real al llarg de l'any i oferir més possibilitats per

reaccionar a temps i complir els objectius de l'empresa.
• Disposar d'un pla empresarial de clients consistent, ben estructurat i compartit a través

de tota la companyia.

Valors diferencials del nostre enfocament
• Experiència en totes les disciplines necessàries per a l'èxit (coneixements sobre el

procés de les empreses de béns de consum de venda ràpida, integració de sistemes,
analítica i SAP).

• Metodologia provada i historial de casos d'implementació de projectes (a escala local,
regional i mundial).



Política comercial.

L'augment de la complexitat, el centre d'atenció per part dels clients en les
reduccions de preus contínues, el creixement de l'etiqueta privada o la pèrdua
de l'eficiència promocional (només mantenir les categories) podrien ser les
raons principals per establir una política comercial estratègica que:
• Sigui productiva.
• Sigui consistent a través de les estratègies de client, canal i categoria.
• Afegeixi una proposta de valor.

Com pot everis ajudar?
• Anàlisi de les estructures i mesures de preus actuals (dins i fora de factura).

Preus nets.
• Identificar els components del preu que maximitzen el valor afegit i rebut.
• Elaborar una estratègia comercial clara i coherent.
• Elaborar directrius clares i «provades» per als departaments Comercial i de

Màrqueting Comercial sempre alineades amb l'estratègia global.
• Implementar o construir les eines necessàries per gestionar l'estratègia

comercial (preus nets, condicions fora de factura, analítica, etc.).

Valors diferencials del nostre enfocament
• Experiència en consultoria empresarial a través de totes les disciplines

necessàries per a l'èxit:
 Coneixements sòlids sobre els productors de béns de consum de

venda ràpida.
 Actius de coneixements sobre vendes i màrqueting de béns de

consum de venda ràpida.
 Analítica empresarial i solucions de TI.



Automatització de l'equip de vendes (SFA).

Un error comú de les empreses de béns de consum de venda ràpida és considerar
l'SFA com una solució de programari. De fet, aquesta filosofia errònia no és només la
raó principal de projectes fracassats en què s'han perdut grans quantitats de diners,
sinó també de la insatisfacció dels equips de camp. Per tant, el factor d'èxit clau en el
desenvolupament i l'execució d'una SFA consisteix a dissenyar un procés de vendes
sòlid a l'organització abans de triar i instal·lar el programari o la solució tecnològica.

Com pot everis ajudar?
• Simplificar i automatitzar totes les etapes del procés de vendes: des del primer

contacte amb el client fins a les interaccions successives (correus electrònics,
cites, trucades…), el seguiment de les oportunitats contínues i el tancament
d'una venda.

• Programació i gestió dels contactes.
• Crear una planificació d'activitats que ajudi el representant de vendes a organitzar

la ruta diària.
• Obtenir una vista integral del client.
• Segmentar i classificar els clients.
• Gestió de les comandes amb comandes suggerides, d'acord amb les regles que

l'empresa estableixi.
• Configurar i planejar l'oferta promocional.
• Obtenció de dades de punt de venda (venda en establiments / venda directa al

consumidor).
• Treballar sense connexió.
• Integració amb centres de contactes.

Valors diferencials del nostre enfocament
• Experiència en totes les disciplines necessàries per a l'èxit (coneixements sobre

el procés de les empreses de béns de consum de venda ràpida, sistemes
d'automatització de l'equip de vendes, integració de sistemes, informes i
analítica).

• Metodologia provada i casos d'èxit d'implementació de projectes (a escala local,
regional i mundial).



Optimització i gestió de la promoció comercial.

Avui dia, a través de dades i estimacions més precises de les inversions es pot
reforçar allò que l'experiència en vendes i el coneixement del client només poden
suggerir, cosa que no tan sols influeix en l'eficiència general de cada acció, sinó que
també permet que augmenti l'eficàcia dels programes de màrqueting i de producte,
així com la precisió de les previsions de planificació de la demanda.

Dins d'aquest marc, el repte consisteix a guanyar rapidesa i reduir el temps
d'elaboració general per planejar, mesurar i optimitzar.

Com pot everis ajudar?
• Augmentar la rendibilitat de la inversió i la quota de mercat.
• Mantenir l'equilibri correcte entre el marge comercial i la rendibilitat del client.
• Sostenir i millorar de manera general el pla comercial del client, així com les

activitats de planificació de vendes generals de l'empresa.
• Millorar l'eficiència promocional a través de simulacions promocionals i

comparacions d'escenaris.
• Millorar l'eficàcia promocional durant l'execució a través d'una major transmissió

d'informació a l'equip de vendes (per exemple, vendes incrementals, percentatge
d'alça, rendibilitat de la inversió i beneficis i pèrdues promocionals).

• Avaluar també la informació de vendes exhaurides (quan estigui disponible) per
millorar la precisió de les dades.

Valors diferencials del nostre enfocament
• Experiència en totes les disciplines necessàries per a l'èxit (coneixements sobre

el procés de les empreses de béns de consum de venda ràpida, integració de
sistemes, analítica i SAP).

• Metodologia provada i historial de casos d'implementació de projectes (a escala
local, regional i mundial).



Centre d'implicació dels clients.

Les relacions amb els clients amb un enfocament en què tothom hi guanyi no
són només una qüestió relacionada amb el negoci (diners), sinó que també es
poden dur a terme sobre la base d'una col·laboració estreta. Les emocions
tenen un efecte durador, i desenvolupar aquest tipus de vincle amb els clients
porta el negoci cap a nous nivells d'èxit.

Per tant, l'objectiu d'una relació col·laborativa és potenciar la satisfacció del
client mitjançant la millora de la qualitat del servei sobre la base d'estratègies
orientades al client que li aportin valor.

Com pot everis ajudar?
• Ajudar a establir una relació amb els consumidors més estreta.
• Detectar els buits de negoci pel que fa al nou ordre del màrqueting digital.
• Aconsellar sobre les tendències més recents relacionades amb la lleialtat

de marca i la tecnologia.
• Acompanyar en la implementació d'un marc «digital» d'implicació dels

consumidors.
• Augmentar els coneixements sobre l'experiència dels consumidors.

Valors diferencials del nostre enfocament
• Experiència en consultoria empresarial a través de totes les disciplines

necessàries per a l'èxit:
 Coneixements sòlids sobre els productors de béns de consum de

venda ràpida.
 Actius de coneixements sobre vendes i servei al client de béns de

consum de venda ràpida.
 Analítica empresarial.
 Solucions de TI.



Punt de venda intel·ligent (IoT).

Capacitats IoT al punt de venda del client (principalment HORECA). Implicació
del client, activació de les vendes, efectivitat operativa, excel·lència del
manteniment.

Com pot everis ajudar?
• Efectivitat de la reposició, amb tendència a no experimentar cap interrupció

de l'estoc al punt de venda.
• Col·laboració entre el sector i el client, que millora la relació comercial.
• Proximitat als consumidors.
• Altres activitats relacionades amb l'execució detallista a la botiga.
• Manteniment eficient i gestió del cicle vital dels actius. Geolocalització i tots

els beneficis relacionats.

Valors diferencials del nostre enfocament
• Experiència en totes les disciplines necessàries per a l'èxit (consultoria

empresarial, coneixements sobre béns de consum de venda ràpida,
analítica i IoT).

• Enfocament empresarial per potenciar els beneficis reals emparats per la
tecnologia.

• Tenim diferents actius que ens permetran modelar la informació obtinguda a
través dels sensors. Aquesta informació es pot visualitzar en quadres de
comandament, en temps real, o fins i tot es pot utilitzar per realitzar un
manteniment predictiu.



Gestió dels recursos de màrqueting.

Històricament, l'àrea de màrqueting no ha tingut uns nivells de maduresa elevats pel que fa a
l'ús o l'adopció de solucions de TI integrades al sector dels béns de consum de venda
ràpida.

D'altra banda, aquest tipus de perfil comprèn de manera natural una vista menys analítica i
controladora, la qual cosa també aclareix per què les solucions de tecnologia empresarial no
s'adopten tant en aquest cas. A més, el personal de les àrees de màrqueting al sector dels
béns de consum de venda ràpida normalment treballa amb agències de diferent magnitud al
llarg d'anys i produeix i els proporciona treballs de màrqueting i materials addicionals.

Recentment, s'ha observat un canvi cada cop més marcat amb relació a com es
distribueixen els pressupostos de tecnologia entre els segments de TI i Empresa al sector
dels béns de consum de venda ràpida. Uns canals més dinàmics, els llocs digitals i la
proximitat als compradors i consumidors fan que l'atenció se centri en les àrees de
màrqueting i vendes, que han començat a rebre més pressupost que mai.

D'aquesta manera, hi ha una demanda creixent per controlar i mantenir l'eficiència dels
recursos de màrqueting (com ara el personal, els plans, els pressupostos, els projectes, les
tasques, els actius i el contingut de marca) i, consegüentment, millorar la integració a través
d'aplicacions satèl·lit connectades a les empresarials (ERP, CRM, SFA, REM, etc.).

Com pot everis ajudar?
Disseny estructurat i enfocament de la implementació, que disposen de les capacitats
apropiades per:
• Garantir una visió orientada als negocis i un focus en els problemes específics de

l'empresa.
• Establir un model realista i sostenible, que disposi de les capacitats de TI i analítiques

adequades.

Valors diferencials del nostre enfocament
• Experiència en totes les disciplines necessàries per a l'èxit (consultoria empresarial,

coneixements sobre béns de consum de venda ràpida, analítica i SAP).
• Historial ampli pel que fa a la integració del sistema.
• Enfocament empresarial per potenciar els beneficis reals emparats per la tecnologia.
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