Return On Investment
(ROI)
De investering in xPlan heeft
zichzelf in zeer korte termijn
terug verdiend legt Jeroen uit:
 Gemiddeld 2 euro hogere
besteding per gast
 20% meer verkoop
cadeaubonnen
 10% marge verbetering horeca
 20. 000 Euro m inder derving
per jaar
 10% hogere verkoop
beurtenkaarten
 400% hogere omzet met jaar
en half jaarabonnementen
 Diverse efficiency
verbeteringen
 Diverse omzet verhogende en
kosten verlagende
toepassingen

BUSINESS CASE XPLAN BIJ SAUNA SWOLL
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Management Informatie
als basis

Voorbeelden hoe xPlan ROI oplevert
Arrangementen en Promo’s– “Met behulp
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Voorbeelden hoe xPlan ROI oplevert

Continue proces
“Het optimaliseren van het
systeem aan de hand van de
bedrijfsvoering is iets wat elk
bedrijf zelf moet doen. En ook
iets waar ik eigenlijk nog steeds
mee bezig ben en nooit stopt om
het beste rendement te halen uit
je bedrijf en xPlan.
Bijvoorbeeld door te kijken naar
de verschillende mogelijkheden
welke xPlan biedt en deze aan te
passen op onze situatie”;
Jeroen van Weeghel, Algemeen
Manager Sauna Swoll.
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Inkoop – “De data m.b.t. de horeca heeft er
ook voor gezorgd dat wij kritisch hebben
kunnen kijken naar onze inkoop. De
winstmarge op de horeca is hierdoor
verhoogd met 10% en er worden meer
gerechten verkocht. “
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magna volutpat distineo.
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inkomstenstroom kunnen spreiden over de
looptijd van een contract en de omzet op
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Professionele partner
Een goed systeem kan alleen maar optimaal
worden benut indien men het systeem goed

Voorbeelden hoe xPlan ROI oplevert
Cadeaubonnen

–

“Verder

cadeaubonnensysteem

is

ons
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… automatische bevestigingen per email,
inzicht voor abonnehouder in status

inzet. Daarom is goede begeleiding gedurende

geworden en is het veel makkelijker geworden
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positief
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op
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Van

gemakklijker plannen, automatische kortingen
voor abonneehouders tot betere afstemming
tussen afdelingen….
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