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Executive Summary
Μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 201 X, εκτελέσαµε ένα περιορισµένο πεδίο εφαρµογής έσοδα απόδοση διαγνωστικά της SampleCo Ασφαλίσεων εσόδων, τη δηµιουργία των λειτουργιών και διαδικασιών. Κατά
την περίοδο αυτή έχουµε διευκολύνει µια σειρά από µέρους συνεδριάσεις εργασίας µε τη συµµετοχή διαφόρων µελών σας εκτελεστικό και περιφερειακές οµάδες διαχείρισης και του BDM.
Που επιτύχαµε διαθέσιµα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε SampleCo µε την τωρινή και πρόσφατη πορεία των εσόδων όσο το δυνατόν, ατοµικά διατοµής η διευθυντές περιοχών και επιχειρηµατικής
ανάπτυξης και ασχολούνται µε λεπτοµερή one-on-one συνεντεύξεις µε πολλούς από αυτούς. Κατά τη διάρκεια της διαδικασία που έχουµε συζητήσει µαζί σας και σας οµάδα τις στρατηγικές και
επιχειρησιακές πτυχές της SampleCo του σηµερινού µοντέλου έσοδα.
Όπως γνωρίζετε, εµείς δεν έθεσε ως στόχο να εκτελέσει έναν διαγνωστικό πλήρους φάσµατος. Όταν η µέση του δρόµου µέσα από την αναθεώρηση που κατέστη σαφές ότι περαιτέρω λεπτοµερή
ανάλυση θα ήταν µικρή αξία και ότι SampleCo ουσιαστικά κοιτάζοντας µια πλήρη ανακατασκευή των λειτουργιών marketing και πωλήσεων, έχουµε µειώσει το πεδίο µας ακόµη περισσότερο. Ως εκ
τούτου δεν είχαµε την ευκαιρία να αναλύσει όλα τα στοιχεία του µοντέλου σας έσοδα στο επίπεδο λεπτοµέρειας που κανονικά θα ήταν. Εξ ου και ο τίτλος αυτού του εγγράφου ως "Προκαταρκτικές
παρατηρήσεις συστάσεις". Τα προκριµατικά παρά, µεταξύ ενός µακρύ καταλόγου από περιοχές που απαιτούν προσοχή (βλ. µετά τη σελίδα) υπάρχουν έξι επιτακτικό καθήκοντα προτεραιότητας
που πιστεύουµε ότι θα πρέπει να εξετάσει επειγόντως. Αν και είναι από πολλές απόψεις διαπλέκονται παραθέτουµε τους χωριστά ως εξής:
1. Τις επόµενες ηµέρες 60-90 ασφαλή ως ισχυρή µια αµυντική περίµετρο γύρω από τους λογαριασµούς του προτεραιότητα ως είναι δυνατόν. Ολοκλήρωση και ενίσχυση των διαπραγµατεύσεων
και την πειθώ δεξιοτήτων κατάρτισης θα πρέπει να θεωρείται προτεραιότητα
2. Προσλάβει ένα νέο εθνικό ηγέτη για Μεσίτες προτεραιότητας λογαριασµούς. Στη συνέχεια, διαχωρισµός µεταξύ της διαχείρισης αυτής της λειτουργίας από το υπόλοιπο των πωλήσεων/BD και
αναθέτω αυτό ένα ανυψωµένο επίπεδο εκτελεστική και στρατηγική σηµασία.
3. Κατά	
  τη	
  διάρκεια	
  της	
  διαδικασία	
  που	
  έχουμε	
  συζητήσει	
  μαζί	
  σας	
  και	
  	
  
4. Αναπτυχθούν και να αναπτύξει µια στρατηγική που να οδηγεί προληπτικά νέο µεσίτη και την απόκτηση νέων πελατών. Αν και η στάση του SampleCo είναι αµυντική επί του παρόντος, είναι
σηµαντικό ότι η εταιρεία παίρνει επάνω το µπροστινό πόδι όσον αφορά την απόκτηση νέων επιχειρήσεων όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αυτό θα περιλαµβάνει µια µετατόπιση στην πρόσληψη
έµφαση προς "κυνήγι" και της ανάπτυξης κατάλληλα προσαρµοσµένων κατάρτισης για το δυναµικό πωλήσεων.
Ολοκλήρωση της RevenueSchool το ταχύτερο δυνατόν µετά τον διορισµό του
ο νέος διευθυντής εθνικές πωλήσεις είναι ζωτικής σηµασίας.
5. Προσλάβει ένα εθνικός εµπορικός διευθυντής και να βοηθήσει ότι πρόσωπο οικοδοµήσουµε µια αποτελεσµατική λειτουργία µάρκετινγκ και ζήτηση γενιά επικεντρώθηκε στην δηµιουργία οδηγεί
για τις πωλήσεις να συνεχίσει σε συνεννόηση µε τους µεσίτες, και επίσης σχετικά µε την ενίσχυση της σχέσεις µε το υπάρχον Μεσίτες και πελάτες .
6. Μόλις έσοδα διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί σε RevenueSchool, να ολοκληρώσει την υλοποίηση της λύσης Microsoft Customer Relationship Management για να ενεργοποιήσετε αυτές τις
διαδικασίες.
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Revenue Performance Risk Assessment – Initial Scorecard
Το Scorecard RPRA αξιολογεί 36 βασικών συνιστωσών του SampleCo του
σηµερινού µοντέλου έσοδα σε έξι βασικών παραγόντων προώθησης της
έσοδα επιδόσεων· στρατηγικής και σχεδιασµού? άνθρωποι διαχείρισης·
πώληση? εµπορίας· τεχνολογία, διαδικασία µετρήσεως· και προϊόντα και
υπηρεσίες. Σηµειώστε ότι ο στόχος είναι να αξιολογήσουµε τις επιπτώσεις
ειδικά την ικανότητα παραγωγής εσόδων του SampleCo. Κόκκινους κύκλους
ή «φώτα» είναι συστατικά όπου θεωρούµε άµεση και / ή απαιτούνται
επείγουσες βελτιώσεις. Πορτοκαλί φώτα σηµαίνει στοιχεία όταν απαιτείται
είτε κάποια βελτίωση ή όταν συνοδεύεται από "NR", έχουµε "Δεν
αναθεωρηθεί" στοιχείου σε ικανοποιητικό βάθος που θα µας επιτρέψουν
να µε βεβαιότητα µορφή µια άποψη και σχόλιο. Πράσινα φώτα σηµαίνει
συστατικά του µοντέλου σας που φαίνεται να λειτουργεί σχετικά καλά.
Κάθε συστατικό έχει εκχωρηθεί µια βαθµολογία έξω του πιθανά 10 ένα
µε βάση τις πληροφορίες που έχουµε στο χέρι κατά τη στιγµή της την
αξιολόγηση του. Κάτω από την περιστροφή/λεπτό σύστηµα βαθµολόγησης, δ
εκάδες 1-4 χωρίς αποκλεισµούς αντιστοιχίζονται κόκκινο..
συστατικά του µοντέλου σας που φαίνεται να λειτουργεί σχετικά καλά.
Κάθε συστατικό έχει εκχωρηθεί µια βαθµολογία έξω του πιθανά 10 ένα
µε βάση τις πληροφορίες που έχουµε στο χέρι κατά τη στιγµή της την
αξιολόγηση του.
Κάτω από την περιστροφή/λεπτό σύστηµα βαθµολόγησης, δ
εκάδες 1-4 χωρίς αποκλεισµούς αντιστοιχίζονται κόκκινο..
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Core Revenue Drivers – Initial “Speed Dials”
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2. Strategy & Planning

32%
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Strategy & Planning
Objectives 5/10
Η στρατηγική του SampleCo αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία.
• Πρώτη επιλογή για τον πελάτη.
• Καλύτερο µέρος για να λειτουργήσει
• Πκαι κορυφαία εταιρεία δότη.
Ενώ SampleCo διατηρεί ευλόγως ισχυρή αναγνώριση και πίστη σε ορισµένα
βασικά τµήµατα, ιδιαίτερα η πίστη, που θέση γλιστρά γρήγορα εν όψει µιας
συντονισµένης εκστρατείας σε αυτά τα τµήµατα από τα µεγαλύτερα, καλύτερα
να διαθέτει τους πόρους ανταγωνιστές-όπως αποδεικνύεται από µια σειρά των
πρόσφατων απωλειών υψηλού προφίλ µεταξύ των µεγαλύτερων λογαριασµών.
Ενώ µιλήσαµε µόνο άµεσα και off-the-record µε λίγα, δεν ήταν πολύ θετική η α
νατροφοδότηση τους. Εκείνοι και εµείς, αµφιβολία SampleCo θα µπορούσε
σήµερα να θεωρηθεί µια σαφή πρώτη επιλογή από πολλούς Μεσίτες ή των
πελατών σας.
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια αυτή
διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους
Απέναντι.
SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες
Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Α
λλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών
και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Τις ανάγκες κανάλι µεσίτη να ενεργοποιηθεί εκ νέου σχεδόν από το µηδέν γύρω από µια στρατηγική που αναγνωρίζει η στρατηγική απειλή, και την τιµή-που θέτει για να SampleCo από τους µεσίτες.
Θα πρέπει να προσδιορίσει, να προσλάβει και γαλουχήσει ισχυρή Μεσίτες επί του παρόντος δεν "στο µαντρί» και εντοπισµό και στη συνέχεια να εγκαταλείψουµε µη εξυπηρετούµενων Μεσίτες που
παραδίδουν καµία αξία. Το πρόγραµµα προτεραιότητα λογαριασµούς που µόλις ξεκίνησε είναι µια αρχή µε νόηµα, αλλά είναι µόνο µια αρχή.
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Strategy & Planning
Value Proposition / Unique Selling Proposition 4/10
Τις ανάγκες κανάλι µεσίτη να ενεργοποιηθεί εκ νέου σχεδόν από το µηδέν γύρω από µια στρατηγική που αναγνωρίζει η στρατηγική απειλή, και την τιµή-που θέτει για να SampleCo από τους µεσίτες.
Θα πρέπει να προσδιορίσει, να προσλάβει και γαλουχήσει ισχυρή Μεσίτες επί του παρόντος δεν "στο µαντρί» και εντοπισµό και στη συνέχεια να εγκαταλείψουµε µη εξυπηρετούµενων Μεσίτες που
παραδίδουν καµία αξία. Το πρόγραµµα προτεραιότητα λογαριασµούς που µόλις ξεκίνησε είναι µια αρχή µε νόηµα, αλλά είναι µόνο µια αρχή.
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους Απέναντι.
Μανάγκες κανάλι µεσίτη να ενεργοποιηθεί εκ νέου σχεδόν από το µηδέν γύρω από µια στρατηγική που αναγνωρίζει η στρατηγική απειλή, και την τιµή-που θέτει για να SampleCo από τους µεσίτες.
Θα πρέπει να προσδιορίσει, να προσλάβει και γαλουχήσει ισχυρή Μεσίτες επί του παρόντος δεν "στο µαντρί» και εντοπισµό και στη συνέχεια να εγκαταλείψουµε µη εξυπηρετούµενων Μεσίτες που
παραδίδουν καµία αξία. Το πρόγραµµα προτεραιότητα λογαριασµούς που µόλις ξεκίνησε είναι µια αρχή µε νόηµα, αλλά είναι µόνο µια αρχή.

Channels 4/10
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις
µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει
συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις
ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί
ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από
λίγα χρόνια.
Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του
SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες
περιπτώσεις οι πελάτες επίσης. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε
αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους
µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
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Strategy & Planning (Cont.)
Competitive Positioning 3/10
Τις ανάγκες κανάλι µεσίτη να ενεργοποιηθεί εκ νέου σχεδόν από το µηδέν γύρω από µια στρατηγική που αναγνωρίζει η στρατηγική απειλή, και την τιµή-που θέτει για να SampleCo από τους µεσίτες.
Θα πρέπει να προσδιορίσει, να προσλάβει και γαλουχήσει ισχυρή Μεσίτες επί του παρόντος δεν "στο µαντρί» και εντοπισµό και στη συνέχεια να εγκαταλείψουµε µη εξυπηρετούµενων Μεσίτες που
παραδίδουν καµία αξία. Το πρόγραµµα προτεραιότητα λογαριασµούς που µόλις ξεκίνησε είναι µια αρχή µε νόηµα, αλλά είναι µόνο µια αρχή.
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους Απέναντι.

Buyers Journey 2/10
λλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι
περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Τις ανάγκες κανάλι µεσίτη να ενεργοποιηθεί εκ νέου σχεδόν από το µηδέν γύρω από µια στρατηγική που αναγνωρίζει η στρατηγική απειλή, και την τιµή-που θέτει για να SampleCo από τους µεσίτες.
Θα πρέπει να προσδιορίσει, να προσλάβει και γαλουχήσει ισχυρή Μεσίτες επί του παρόντος δεν "στο µαντρί» και εντοπισµό και στη συνέχεια να εγκαταλείψουµε µη εξυπηρετούµενων Μεσίτες που
παραδίδουν καµία αξία. Το πρόγραµµα προτεραιότητα λογαριασµούς που µόλις ξεκίνησε είναι µια αρχή µε νόηµα, αλλά είναι µόνο µια αρχή.

Actionable and Granular 2/10
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις
µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια.
Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του
SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη.
•

Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες,

•

Ακαι σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
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3. People & Management

32%

A step change in execution | World-class revenue performance

11

People & Management
Sales Management 3/10
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις
µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια.
Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του
SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη.
•

Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες,

•

Ακαι σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.

Talent Development 2/10
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις
µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει
συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις
ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί
ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από
λίγα χρόνια.
Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του
SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες
περιπτώσεις οι πελάτες επίσης. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε
αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους
µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
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People & Management (Cont.)
Recruitment & Retention 3/10
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους Απέναντι.
Μανάγκες κανάλι µεσίτη να ενεργοποιηθεί εκ νέου σχεδόν από το µηδέν γύρω από µια στρατηγική που αναγνωρίζει η στρατηγική απειλή, και την τιµή-που θέτει για να SampleCo από τους µεσίτες.
Θα πρέπει να προσδιορίσει, να προσλάβει και γαλουχήσει ισχυρή Μεσίτες επί του παρόντος δεν "στο µαντρί» και εντοπισµό και στη συνέχεια να εγκαταλείψουµε µη εξυπηρετούµενων Μεσίτες που
παραδίδουν καµία αξία. Το πρόγραµµα προτεραιότητα λογαριασµούς που µόλις ξεκίνησε είναι µια αρχή µε νόηµα, αλλά είναι µόνο µια αρχή.

Engagement 3/10
Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του
SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες
περιπτώσεις οι πελάτες επίσης. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε
αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους
µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.

Remuneration 3/10
λλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι
περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Τις ανάγκες κανάλι µεσίτη να ενεργοποιηθεί εκ νέου σχεδόν από το µηδέν γύρω από µια στρατηγική που αναγνωρίζει η στρατηγική απειλή, και την τιµή-που θέτει για να SampleCo από τους µεσίτες.
Θα πρέπει να προσδιορίσει, να προσλάβει και γαλουχήσει ισχυρή Μεσίτες επί του παρόντος δεν "στο µαντρί» και εντοπισµό και στη συνέχεια να εγκαταλείψουµε µη εξυπηρετούµενων Μεσίτες που
παραδίδουν καµία αξία. Το πρόγραµµα προτεραιότητα λογαριασµούς που µόλις ξεκίνησε είναι µια αρχή µε νόηµα, αλλά είναι µόνο µια αρχή.
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους Απέναντι.
A step change in execution | World-class revenue performance
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People & Management (Cont.)
Competencies & Capabilities 3/10
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις
µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει
συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις
ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί
ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από
λίγα χρόνια.
Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του
SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες
περιπτώσεις οι πελάτες επίσης. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε
αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους
µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις
µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια.
Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του
SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη.
•

Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες,

•

Ακαι σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.

Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί
ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από
λίγα χρόνια.
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Regional Managers – Profiling Insights
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Sales Teams – Profiling Insights
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Sales Teams – Profiling Insights (Cont.)
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Sales Teams – Profiling Insights (Cont.)
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4. Selling

18%
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Selling
Sales Methodology 0/10
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις
µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει
συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις
ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί
ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από
λίγα χρόνια.
Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του
SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες
περιπτώσεις οι πελάτες επίσης. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε
αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους
µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.

Key Account Management 0/10
λλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι
περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Τις ανάγκες κανάλι µεσίτη να ενεργοποιηθεί εκ νέου σχεδόν από το µηδέν γύρω από µια στρατηγική που αναγνωρίζει η στρατηγική απειλή, και την τιµή-που θέτει για να SampleCo από τους µεσίτες.
Θα πρέπει να προσδιορίσει, να προσλάβει και γαλουχήσει ισχυρή Μεσίτες επί του παρόντος δεν "στο µαντρί» και εντοπισµό και στη συνέχεια να εγκαταλείψουµε µη εξυπηρετούµενων Μεσίτες που
παραδίδουν καµία αξία. Το πρόγραµµα προτεραιότητα λογαριασµούς που µόλις ξεκίνησε είναι µια αρχή µε νόηµα, αλλά είναι µόνο µια αρχή.
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους Απέναντι.
Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο
εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε
πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
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Selling (Cont.)
Presentations & Proposals 2/10
Τις ανάγκες κανάλι µεσίτη να ενεργοποιηθεί εκ νέου σχεδόν από το µηδέν γύρω από µια στρατηγική που αναγνωρίζει η στρατηγική απειλή, και την τιµή-που θέτει για να SampleCo από τους µεσίτες.
Θα πρέπει να προσδιορίσει, να προσλάβει και γαλουχήσει ισχυρή Μεσίτες επί του παρόντος δεν "στο µαντρί» και εντοπισµό και στη συνέχεια να εγκαταλείψουµε µη εξυπηρετούµενων Μεσίτες που
παραδίδουν καµία αξία. Το πρόγραµµα προτεραιότητα λογαριασµούς που µόλις ξεκίνησε είναι µια αρχή µε νόηµα, αλλά είναι µόνο µια αρχή.
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους Απέναντι.
Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο
εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε
πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο
κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο
κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει
έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.

Collateral & Tools 3/10
λλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι
περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Τις ανάγκες κανάλι µεσίτη να ενεργοποιηθεί εκ νέου σχεδόν από το µηδέν γύρω από µια στρατηγική που αναγνωρίζει η στρατηγική απειλή, και την τιµή-που θέτει για να SampleCo από τους µεσίτες.
Θα πρέπει να προσδιορίσει, να προσλάβει και γαλουχήσει ισχυρή Μεσίτες επί του παρόντος δεν "στο µαντρί» και εντοπισµό και στη συνέχεια να εγκαταλείψουµε µη εξυπηρετούµενων Μεσίτες που
παραδίδουν καµία αξία. Το πρόγραµµα προτεραιότητα λογαριασµούς που µόλις ξεκίνησε είναι µια αρχή µε νόηµα, αλλά είναι µόνο µια αρχή.
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους Απέναντι.
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Selling (Cont.)
Meetings 4/10
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις
µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει
συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις
ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί
ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από
λίγα χρόνια.
Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του
SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες
περιπτώσεις οι πελάτες επίσης. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε
αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους
µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις
µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια.
Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του
SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη.
•

Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες,

•

Ακαι σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.

Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί
ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από
λίγα χρόνια.

A step change in execution | World-class revenue performance

22

Selling (Cont.)
Pipeline Management & Reporting 2/10
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις
µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει
συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις
ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί
ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από
λίγα χρόνια.
Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του
SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες
περιπτώσεις οι πελάτες επίσης. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε
αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους
µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
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5. Marketing

17%
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Marketing
Segmentation & Ideal client Profile (“ICP”) 5/10
Μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 201 X, εκτελέσαµε ένα περιορισµένο πεδίο εφαρµογής έσοδα απόδοση διαγνωστικά της SampleCo Ασφαλίσεων εσόδων, τη δηµιουργία των λειτουργιών και διαδικασιών.
Κατά την περίοδο αυτή έχουµε διευκολύνει µια σειρά από µέρους συνεδριάσεις εργασίας µε τη συµµετοχή διαφόρων µελών σας εκτελεστικό και περιφερειακές οµάδες διαχείρισης και του BDM.
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις
µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει
συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις
ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί
ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από
λίγα χρόνια.

Alignment 0/10
Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί
ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από
λίγα χρόνια.
Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του
SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες
περιπτώσεις οι πελάτες επίσης. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε
αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους
µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις
µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια.
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Marketing
Top of Funnel Processes – Lead Generation 0/10
Κατά τη διάρκεια αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που
µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με
βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό
της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές
περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί
ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από
λίγα χρόνια.
Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του
SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες
περιπτώσεις οι πελάτες επίσης. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε
αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους
µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.

Client Focused 2/10
Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί
ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από
λίγα χρόνια.
Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του
SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες
περιπτώσεις οι πελάτες επίσης. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε
αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους
µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι
ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη
αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην
καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες
επίσης.
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Marketing (Cont.)
Marketing Communications (“Mar-Comm’s”) and Collateral 2/10
Κατά τη διάρκεια αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που
µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με
βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό
της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές
περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.

Internet 3/10
Μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 201 X, εκτελέσαµε ένα περιορισµένο πεδίο εφαρµογής έσοδα απόδοση διαγνωστικά της SampleCo Ασφαλίσεων εσόδων, τη δηµιουργία των λειτουργιών και διαδικασιών.
Κατά την περίοδο αυτή έχουµε διευκολύνει µια σειρά από µέρους συνεδριάσεις εργασίας µε τη συµµετοχή διαφόρων µελών σας εκτελεστικό και περιφερειακές οµάδες διαχείρισης και του BDM.
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις
µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει
συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις
ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί
ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από
λίγα χρόνια.
Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο
κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο
κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει
έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
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6. Technology, Process & Measurement
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Technology, Process & Measurement
Process Improvement 0/10
Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο
κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο
κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει
έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.

Processes Documented 0/10
Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι
περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.

Performance Measures, Data & Metrics 3/10
Μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 201 X, εκτελέσαµε ένα περιορισµένο πεδίο εφαρµογής έσοδα απόδοση διαγνωστικά της SampleCo Ασφαλίσεων εσόδων, τη δηµιουργία των λειτουργιών και διαδικασιών.
Κατά την περίοδο αυτή έχουµε διευκολύνει µια σειρά από µέρους συνεδριάσεις εργασίας µε τη συµµετοχή διαφόρων µελών σας εκτελεστικό και περιφερειακές οµάδες διαχείρισης και του BDM.
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις
µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει
συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις
ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί
ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από
λίγα χρόνια.
Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο
κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο
κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει
έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
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Technology, Process & Measurement (Cont.)
Knowledge Management & Sharing 2/10
Μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 201 X, εκτελέσαµε ένα περιορισµένο πεδίο εφαρµογής έσοδα απόδοση διαγνωστικά της SampleCo Ασφαλίσεων εσόδων, τη δηµιουργία των λειτουργιών και διαδικασιών.
Κατά την περίοδο αυτή έχουµε διευκολύνει µια σειρά από µέρους συνεδριάσεις εργασίας µε τη συµµετοχή διαφόρων µελών σας εκτελεστικό και περιφερειακές οµάδες διαχείρισης και του BDM.
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις
µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει
συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις
ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί
ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από
λίγα χρόνια.
Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο
κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο
κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει
έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.

Technology & Processes Aligned 0/10
Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί
ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από
λίγα χρόνια.

Leading and Lagging Indicators 2/10
Some lagging indicators are gathered and measured including actual revenues received vs budget and forecast. Because of the way the revenue model has been structured to date, it has not been
possible to build leading indicators into the process. This will be addressed once RevenueSchool has been completed and we are able to consider the entire revenue production journey and not just
the section SampleCo currently has visibility of.
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Technology, Process & Measurement (Cont.)
Leading and Lagging Indicators 2/10
Μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 201 X, εκτελέσαµε ένα περιορισµένο πεδίο εφαρµογής έσοδα απόδοση διαγνωστικά της SampleCo Ασφαλίσεων εσόδων, τη δηµιουργία των λειτουργιών και διαδικασιών.
Κατά την περίοδο αυτή έχουµε διευκολύνει µια σειρά από µέρους συνεδριάσεις εργασίας µε τη συµµετοχή διαφόρων µελών σας εκτελεστικό και περιφερειακές οµάδες διαχείρισης και του BDM.
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις
µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει
συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις
ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί
ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από
λίγα χρόνια.
Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο
κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο
κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει
έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι
ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη
αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην
καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες
επίσης.
Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο
εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε
πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι
περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
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7. Products & Services
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Products & Services
Understood & Defined 6/10
Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο
εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε
πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι
ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη
αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην
καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες
επίσης.
Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο
εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε
πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι
περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.

Client Reference-ability 7/10
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις
µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει
συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις
ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί
ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από
λίγα χρόνια.
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Products & Services
Pricing NR
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις
µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει
συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις
ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί
ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από
λίγα χρόνια.
Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του
SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες
περιπτώσεις οι πελάτες επίσης. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε
αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους
µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί
ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από
λίγα χρόνια.
Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του
SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες
περιπτώσεις οι πελάτες επίσης. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε
αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους
µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις
µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια.
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Products & Services (Cont.)
Bundling Appropriate NR
Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί
ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από
λίγα χρόνια.

Innovation 3/10
Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο
κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο
κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει
έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.

Products & Services Differentiated 4/10
SampleCo επί του παρόντος κυρίως αξιοποιεί ένα κανάλι πωλήσεων έµµεσα αξιοποιώντας µεσίτες, οι δραστηριότητες των οποίων είναι "καταφέρει" σας πωλήσεις/BDM οµάδας. Κατά τη διάρκεια
αυτή διαγνωστικά είχαµε µια σειρά εµπιστευτικό συζητήσεων µε ανώτερους εκπροσώπους σε διάφορες βασικές Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη
στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις
µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει
συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις
ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
Μεσίτες-συµπεριλαµβανοµένης της Aon. Το σωστότερο που µπορεί να πει για τη στάση τους απέναντι SampleCo αυτή τη στιγµή είναι ότι είναι µη-plussed. Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί
ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από
λίγα χρόνια.
Σε γενικές γραµµές δεν είναι αρνητικοί ως προς την εταιρεία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θετική είτε. Με βάση τις συζητήσεις µας τις µεγάλες Μεσίτες θεωρούν γενικά SampleCo ως πρόταση υψηλότερο
κίνδυνο από ό, τι έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Φυσικά την πρόσφατη αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας έχει συµβάλει σε αυτό. Αλλά σε γενικές γραµµές επικοινωνίας µε αυτό το κρίσιµο
κανάλι σχετικά µε αλλαγές στο εσωτερικό του SampleCo έχει κακή στην καλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Υπεύθυνοι περιοχών και του BDM έχουν σε αµυντική θέση και αυτό έχει
έρευσε έξω για τους µεσίτες, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι πελάτες επίσης.
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8. Indicative Revenue Modeling
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Indicative Revenue Modeling (Cont.)
The following basic new business revenue model has been based on the current year budgets for Queensland and New South Wales – as provided to us in June 201X.
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Indicative Revenue Modeling (Cont.)
The following Funnel conversion metrics are based on current estimated conversion for Quote to Close across all states for SampleCo, and average Australian SME conversion ratios
for the upper half of the process.
Velocity numbers are estimates only in the absence of objectively measurable data.

Velocity (in wks)

A step change in execution | World-class revenue performance

Leakage

38

Indicative Revenue Modeling (Cont.)
This model assumes a 75% one-stage recycling of leaked buyers. That is, 75% of buyers who fail to progress to the next stage in the process are recycled back to begin the journey
gain. The other 25% are assumed to have evaporated.
Because SampleCo currently lacks measurable data around Funnel effectiveness and efficiency, the assumptions underpinning this model are hypothetical “best guesses”. If SampleCo’s true
Figures are within 25-30% of these however, the company will have difficulty achieving sustained year-on-year growth unless velocity and progression metrics improve significantly.
Note that the figures below are only for New South Sales and Queensland. We doubt there are enough organisations in SampleCo’s core market segments for these figures to be viable.
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Appendices

A – Sales & Business Development Behavioural / Psychometric Profiles
B – Summary Outcome from RPR Workshop

A step change in execution | World-class revenue performance

40

