Hvad værdsætter dine kunder?
Noget af det vigtigste for alle virksomheder og deres ledere
er at forstå, hvorfor kunderne egentlig lægger deres ordrer
hos dem. Ved du hvad dine kunder sætter pris på?
De fleste har en god fornemmelse, som desværre ofte viser sig at være helt forkert. Og derfor træffer de forkerte
beslutninger. Fejlinvesterer i udstyr, som deres kunder slet
ikke efterspørger, men som leverandøren mener er det helt
rigtige...
For faktum er, at i mange virksomheder er der enormt store forskelle på, hvad det er som kunderne sætter værdi på.
Det skyldes ofte at man ikke har et klart billede af, hvilke
kunder salgsafdelingen skal gå efter, så derfor bliver det hele
mixet sammen. Og som virksomhed prøver man at gøre
det godt i forhold til dem alle sammen, hvilket typisk ender
med dårlig økonomi for virksomheden - og kunderne forlader virksomheden, fordi den lovede noget, som den aldrig
nogensinde havde mulighed for at opfylde.
De fleste kunder forlader deres leverandør, fordi virksomhederne glemmer dem - og ikke udvikler sig i samme retning, som deres kunder forventer. Og det kan jo være næsten umuligt, hvis kundernes ønsker er meget forskellige.

FOKUS PÅ FÅ KUNDETYPER
Nøgleordet er fokusering. At finde det område, hvor de

fleste kunder synes man gør det godt. Har du en god forståelse af dine kunders forventninger til din virksomhed i
fremtiden? Hvad skal du være bedre til - og hvad er ligegyldigt? For det er en vigtig forudsætning for at kunne udvikle
virksomheden, foretage de rigtige investeringer og udvælge
de rigtige kunder.
Udvikl de områder, som dine kunder prioriterer højest.
Markedsfør dig på de områder, som dine kunder finder vigtige! Og reducér i dine kunder - fokusér på dem, du tjener
pengene på. Typisk tjener en virksomhed 80% af sine penge
på 20% af sine kunder. Resten af kunderne laver bare støj
- og reducerer overskudet.
Kan du finde et område, hvor dine konkurrenter ikke agerer - og det samtidig giver dine kunder værdi - så er det
måske der, du skal satse i fremtiden. Måske er det her, hvor
du kan skabe bæredygtig vækst og sikre din virksomheds
fremtidige tilstedeværelse. Håndteringen af disse til- og fravalg er det som kaldes forretningsudvikling. Her skabes grobund for en ny vej!
HVAD SKABER VÆRDI FOR DINE KUNDER?
For at kunne lave forretningsudvikling er det vigtigt at finde
ud af, hvad det er, som skaber værdi for kunden.
Overordnet kan værdiskabelsen opdeles i 3 grupper og ty-

pisk vil virksomhedernes profil være gode på et eller to af
nedenstående områder:
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Produktspecialister
Virksomheden vil være den bedste på sit område - og det
arbejder den konstant på at være.
Kundeorienteret virksomhed
Virksomheden gør det nemt for sine kunder. Der udvikles
specialiserede løsninger - typisk som et tæt samarbejde.
Omkostningsførende virksomhed
Virksomheden ønsker at være omkostningsførende, således
at hele produktionen kan gøres så billig som mulig.
Resultatet af analysen er en profil som nedenstående:
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FOKUS PÅ SELVE VÆRDISKABELSEN
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Ud fra denne profil laver man en profil for virksomhedens
nuværende fokus i forhold til den ønskede for fremtiden.
Profilen skaber klarhed over, hvordan virksomheden klarer
sig på to vigtige hovedområder:
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SEMINAR OM VÆRDISKABELSE?
New Way Consulting hjælper virksomheder med at styre
værdiskabelsen gennem sparing og rådgivning. Sammen
med dig udarbejder vi en status over værdiskabelsen i din
virksomhed.
Et seminar om værdiskabelse foregår i virksomheden, hvor
vi diskuterer, hvad det er, som skaber værdi for kunderne
og hvorfor kunderne egentlig handler hos jer. Seminaret
tager typisk 2 x 1dag med ”hjemmearbejde” til virksomhedens 5-10 deltagere.

Innovation og /eller tilføre værdi til kunden
Skaber vores arbejde værdi for kunden. Er virksomheden
med i stand til at skabe en ny virkelighed for sine kunder. Er
den innovativ?
Minimere risici og/eller omkostninger
Arbejder virksomheden nok med de interne variable med
minimering af risiko for tab af kunder, medarbejdere m.m.
samt med at reducere omkostningerne i produktionen.

for at strategien bliver en succes. For uden værdiskabelse
- er der ingen kunder i fremtiden...
Vi kigger på, hvordan kundesammensætningen i virksomheden er - samt hvordan den skal udvikle sig de kommende år. Dette giver salgsafdelingen et vigtigt redskab til at
skabe øget omsætningen.

Analysen udføres af direktør og cand.merc Jan Tanderup, som
med 13 års erfaring som direktør/ejer af Delta Grafisk i Århus
har en bred erfaring og kendskab til udviklingen og mulighederne i hele den grafiske branche. Han er uddannet Cand.
Ud af arbejdet kommer der en fælles forståelse for værdi- merc. på Handelshøjskolen i Århus og har færdiggjort en interskabelsen i forhold til virksomhedens strategi. Der udarbej- national lederuddannelse (MBA) på Henley Business School i
des konkrete handlinger og opgaver der skal gennemføres, London.
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