VOLGROEN

7 tips

Voor meer verkoop
van led-verlichting aan bedrijven
Hoe je tot twee keer meer
offertes kan winnen

DE ZEVEN TIPS VOOR
HET WINNEN VAN MEER
OFFERTES
Als leverancier van led-verlichting
zie je de kansen van de
energietransitie en van ledverlichting in het bijzonder.
Volgroen geeft je de mogelijkheid
om maximaal mee te liften op deze
golf en te profiteren van de kansen
die het jouw onderneming biedt.
Aan de hand van deze tips krijg je
een goed beeld van welke
mogelijkheden dit zijn. En het mooie
is, je kan ze direct toepassen.

AANTREKKELIJK ALTERNATIEF
VOOR ZELF AANSCHAFFEN VOOR
JOU EN JE KLANT
Als ondernemer weet je hoe belangrijk het is dat er rendement volgt als je ergens tijd,
energie en/of geld in investeert. Des te frustrerend is het dus, als je een offerte uit hebt
gebracht voor led-verlichting bij een bedrijf, maar het niet doorgaat of wordt uitgesteld
vanwege het prijskaartje.
Frustrerend en onnodig
Bij Volgroen vinden we dit niet alleen frustrerend, we vinden het vooral onnodig. Er zijn
namelijk alternatieven voor zelf investeren waarvan we durven te stellen dat deze zowel
voor jou als voor je klant veel aantrekkelijker zijn. Denk bijvoorbeeld aan leasen of light-asa-service (de spotify onder de duurzame oplossingen) waarbij het uitgangspunt is dat de
klant direct netto gaat besparen op energielasten. Dus niet over maanden of jaren pas. En
waarbij er ook geld overblijft voor andere investeringen. Stel je eens voor wat dit kan
betekenen voor het aantal offertes dat jouw bedrijf hierdoor extra kan winnen.
Praktijktips
Hoe dit werkt en hoe je dit overbrengt aan je klant laten we je zien aan de hand van zeven
tips. Dit zijn stuk voor stuk tips uit de praktijk van leveranciers van duurzame technologie
die door de toepassing ervan soms wel tot twee keer meer zijn gaan verkopen.
Bewezen resultaat
Bij Volgroen zijn we enorm blij en trots dat we samen met onze partners al meer dan 500
organisaties hebben geholpen met de overstap naar schone energie. Dit draagt bij aan onze
ambitie om het voor zakelijk Nederland zó aantrekkelijk te maken om duurzaam te
worden, dat je bijna wel gek bent als je het niet doet. Deze resultaten zijn een bewijs dat we
op de goede weg zijn.
Meer offertes winnen?
Wil je samen met ons bijdragen aan een schonere wereld? En tegelijkertijd meer offertes
winnen dan voorheen? Wij helpen je graag aan de hand van onze tips.
Succes en op naar een duurzame toekomst!
Volgroen
Ps. Wil je meer weten over onze dienstverlening en hoe we jouw bedrijf kunnen
helpen? Of wil je je aanmelden als partner van Volgroen? Neem contact op met Felix
Gruijters via fg@volgroen.nl of meld je direct aan als partner.

#01
Bied een alternatief voor
zelf aanschaffen
Een van de voornaamste argumenten van ondernemers om toch niet
te verduurzamen, is geld. De flinke investering maakt de drempel om
te verduurzamen vaak te hoog. Leveranciers die alleen maar ledverlichting verkopen op basis van een eenmalige investering, maken
deze drempel niet kleiner. Zorg daarom dat je een alternatief
aanbiedt waarbij jouw klanten niet zelf hoeven te investeren en toch
profiteren van de voordelen van led-verlichting. Zo wordt het
makkelijker kiezen.
Een leasecontract als alternatief
Het is niet voor niks dat veel bedrijven met succes leasecontracten
aanbieden voor hun producten zoals auto’s, systemen, apparaten of
machines. Voor ondernemers is dit namelijk aantrekkelijk. Ze
profiteren direct van de voordelen en de gemakken van een nieuw
product, zonder dat er een grote investering gedaan hoeft te worden.
Light-as-a-service als alternatief
De huidige trend is dat producten als een dienst worden
aangeboden. We zien het in vele markten gebeuren. Mensen willen
ontzorgd worden. Ze willen op elk moment van de dag dat het hen
uitkomt gebruik kunnen maken van oplossingen en er geen omkijken
naar hebben. Denk maar aan Spotify, Netflix of voor een vast bedrag
per maand je boodschappen voor variërend avondeten bij je bezorgd,
inclusief het recept.
Bij Volgroen zijn we ervan overtuigd dat deze trend een enorme kans
voor jou als leverancier is. Bied je led-verlichting aan voor een vast
bedrag per maand inclusief onderhoud. In dit artikel dat we eerder
schreven, leggen we je verder uit hoe dit werkt.

#02
Ontdek zelf hoe toegankelijk
en simpel lease en light-as-aservice is
Voordat je je verkoopproces gaat veranderen en klanten meeneemt in de andere
mogelijkheden, is het belangrijk om zelf de voordelen te begrijpen van deze
alternatieven. Dit betekent niet dat je volledig de werkwijze hierachter hoeft te
kennen, maar verdiep je eens in de voordelen. En waarom dit voor jouw klanten
interessant is. Wat vind jij hiervan? Hoe denk je dat je klanten hier tegenover
staan? Vind jij deze voordelen ook echt voordelen?
De voordelen van duurzame lease
Jouw klanten hoeven geen grote
investering te doen
Ze profiteren direct van lagere
energielasten door de led-verlichting
Zelfs inclusief het maandelijkse
leasebedrag vallen hun maandelijkse
lasten lager uit
Ze profiteren van belastingvoordelen
oplopend tot 43%
Na circa drie jaar zijn ze alsnog
volledig eigenaar van deze duurzame
oplossing
Hierdoor worden hun maandelijkse
lasten nog lager (de lease hoeft niet
meer betaald te worden)
Bij ons een leaseaanvragen gaat snel
en simpel
De voorwaarden zijn eenvoudig, we
hebben geen kleine lettertjes

De voordelen van light-as-a-service
Je ontzorgt je klant structureel
Klant gaat structureel minder betalen
voor verlichting
Klant verliest geen tijd aan uitzoeken
beste verlichting
Klant heeft geen zorgen of last van
onderhoud
Je klant betaalt een vast bedrag per
maand voor verlichting en onderhoud,
waardoor je bedrijf een vaste
maandelijkse inkomstenstroom kan
hebben
Je onderhoudt ook na de aanschaf een
goede relatie, wat upsell van andere
producten of diensten makkelijker maakt
Je bent enorm onderscheidend ten
opzichte van je concurrentie, want
light-as-a-service aanbieden, doen
nog maar vrij weinig leveranciers

#03
Wees niet bang voor het
veranderen van je
verkoopaanpak
Het veranderen van je verkoopaanpak is voor veel leveranciers spannend.
Verandering is hoe dan ook voor iedereen altijd wel spannend. Want wat als het niet
werkt? Wat als je hiermee klanten verliest? Wat als je geen idee hebt hoe de
alternatieven werken?

O , bu m darlin
Wha if yo fl ?
(uit het gedicht What if I fall? van Erin Hanson)

Met andere woorden: wat als het wél goed gaat? Wat als je wel meer gaat verkopen?
De ondertitel van dit boek is niet voor niks: Hoe je tot twee keer meer offertes kan
winnen. We zien het dagelijks gebeuren, leveranciers die meerdere mogelijkheden
aanbieden voor het verkopen van hun duurzame oplossingen en gewoon tot twee
keer meer verkopen. En Volgroen begeleidt je tijdens het verkooptraject en voorziet
je van hulp en advies.

#04
Gewoon proberen
We horen van onze partners dat ze door het aanbieden van lease of light-as-aservice een positiever gesprek hebben met hun klanten. Je biedt immers een
directe besparing en je brengt het voordeel dat de klant geen grote uitgaven hoeft
te doen.
Natuurlijk kost het voor jou tijd om deze alternatieven onder de knie te krijgen,
maar dat is niet erg. Wij bij Volgroen zijn hier inmiddels expert in en we
ondersteunen onze partners intensief om ze te helpen tijdens het proces van
aanbod tot en met levering. Vaak is dit alleen de eerste paar keer nodig, omdat je
daarna merkt dat het helemaal niet zo ingewikkeld is.
Probeer het eens uit bij je komende tien projecten en ervaar zelf hoe klanten
reageren. En nogmaals, we staan je volledig bij met advies, tools en antwoorden op
al je vragen.

just try it

#05
Laat zien dat er direct
rendement wordt behaald
Veel ondernemers hebben vaak geen idee hoe lang het duurt voordat ze de
investering in led-verlichting terugverdienen. Reken daarom de besparing aan klanten
voor, zodat ze dit niet zelf hoeven te doen. Het zelf doen vinden ze lastig, ze komen er
niet uit en dan haken ze alsnog af omdat ze geen goed beeld hebben van de
besparingen.
Schets per klant en per offerte-aanvraag een kort, maar krachtig beeld van de
maandelijkse kosten voor de lease en de besparingen bij een overstap naar ledverlichting. Zo wordt duidelijk dat de energierekening direct aanzienlijk lager wordt.
Zelfs na verrekening met het maandelijkse leasebedrag of het service-abonnement.
Een groot verschil met aanschaf, waar het rendement vaak lang op zich laat wachten.
Als je klant ziet dat er direct wordt bespaard, waarom dan nog wachten met het
maken van de keuze voor led-verlichting? Uitstel betekent namelijk dat de klant deze
besparingen misloopt. Elke maand weer.

#06
De juiste vragen leiden naar
het juiste antwoord
Een belangrijk onderdeel om je klant mee te nemen in de mogelijkheden van lease
en light-as-a-service, is door het stellen van de juiste vragen tijdens het
verkoopgesprek.
Vragen zoals:
Wil je over een paar jaar besparen of direct?
Wil je profiteren van huidige fiscale voordelen?
Wil je in de toekomst duurzaam worden of liever nu al?
Wil je investeren in de groei van je organisatie of in een lichtinstallatie?
Grote kans dat dit de antwoorden van je klant zijn:
Ik wil direct wil besparen
Ik wil geen fiscaal voordeel mislopen
Ik wil liever nu goed doen dan over een paar jaar
Ik investeer liever in de groei van mijn organisatie dan in een nieuwe
lichtinstallatie
Door het stellen van deze vragen geeft de klant eigenlijk zelf al antwoord op de
oplossing die het beste past: leasen. Natuurlijk kan hij/zij er altijd voor kiezen om
zelf aan te schaffen, dit rijmt alleen niet met de antwoord op de vragen zoals
hierboven.

#07
Gebruik de hulp van Volgroen
VDe laatste tip gaat erover dat wij bij Volgroen jou heel goed kunnen begeleiden,
helpen en ondersteunen om meer led-verlichting te verkopen. Vraag daarom ook
absoluut onze hulp, stel je vragen, leg je bezwaren voor en vraag ons advies. Door al
onze ervaringen van afgelopen jaren weten we inmiddels wat goed werkt, wat minder
goed werkt, welke vragen leveranciers en klanten hebben en hoe we hen het beste op
weg helpen.
Als onderdeel van onze begeleiding ontvang je bijvoorbeeld uitleg over hoe het
calculeren en afsluiten van een leasecontract werkt. Dit helpt je het lease-aanbod van
Volgroen beter begrijpen, inclusief hoe het aanvragen en goedkeuren van een lease
werkt en welke hulpmiddelen we ter beschikking hebben via de Volgroen Partner
Portal. Vanuit deze informatie kan je jouw klanten helder informeren en zorgen voor
een vlekkeloze klantervaring.

OOK TOT TWEE
KEER MEER
VERKOPEN DOOR
DUURZAME
LEASE?
Meerdere van onze partners hebben laten
zien dat ze door het aanbieden van lease of
light-as-a-service tot wel twee keer meer
zijn gaan verkopen. Wil je dit ook? Meld je
aan als partner van Volgroen om direct lease
aan te bieden aan jouw klanten of neem eerst
contact op met Felix Gruijters via
fg@volgroen.nl om jouw situatie te
bespreken.
Laten we er samen een duurzaam succes van
maken!

OVER VOLGROEN
Volgroen oprichters werken al bijna 20 jaar in de schone energie sector. In die tijd hebben wij ons
vaak verbaasd over het gebrek aan een passend financieringsaanbod voor de kleinschalige
duurzame assets, met name in de zakelijke markt. Vernieuwing van financiële oplossingen en
producten is dringend nodig om de transitie naar een duurzame energievoorziening in het
zakelijke segment te versnellen.
Daarom hebben wij met Volgroen een simpel een toegankelijk financieringsmodel in de markt
gezet dat goed is afgestemd op de klant, technologie, leveranciers en investeerders, zodat:
> eindgebruikers rechtstreeks van energiekostenbesparing kunnen genieten,
> leveranciers hun verkoop kunnen doen groeien en versnellen, en
> investeerders een goede risk-return kunnen realiseren met kleinschalige projecten.
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