Operations

Tender Support
Middelgrote en kleinere logistieke dienstverleners hebben vaak geen aparte afdeling die zich
bezighoudt met tenders. Ook is er niet altijd voldoende tijd of capaciteit beschikbaar om een tender
de benodigde aandacht te geven. Dat heeft in veel gevallen tot gevolg dat de tenderaanvraag niet de
aandacht krijgt die hij eigenlijk zou moeten krijgen.

Om ook als middelgrote of kleine logistieke dienstverlener op een uiterst professionele manier een
tenderaanvraag te kunnen beantwoorden, biedt Boostlogix tender support.

Van het oppakken van enkele stappen, waar u zelf geen tijd voor heeft of
mogelijk de expertise niet voor in huis heeft, tot invulling van het gehele
tendertraject; Boostlogix adviseert en ondersteunt u daar waar u dat nodig acht.

Door de modulaire aanpak van diensten bepaalt u eenvoudig welke stappen u
zelf uit wilt voeren en welke stappen Boostlogix mogelijk kan verzorgen.
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Analyseren en berekenen van nieuwe concepten
Tenders worden vaak uitgeschreven voor grotere logistieke dienstpakketten. Het analyseren van de ontvangen data is een zeer belangrijk
onderdeel van een tender.
Boostlogix komt met vernieuwende concepten die binnen uw mogelijkheden vallen. Deze concepten worden geanalyseerd en berekend
zodat u een goed onderbouwd concept aan de verlader aanbiedt. Met ondersteuning van Boostlogix hebben logistieke dienstverleners
inmiddels al vele tenders gewonnen
Een vernieuwend concept is niet enkel gericht op het verlagen van de kilometerprijs. Steeds meer verladers zien de toegevoegde waarde
van ICT-oplossingen waarbij communicatie en informatievoorziening centraal staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan real-time rapporten.
Wanneer u bij dit type pakketten een inventief concept aanbiedt, komt u automatisch op voorsprong te staan.

Bedrijfsgerichte presentatie
Wanneer het tendervoorstel inhoudelijk in orde is, bent u er nog niet. De manier waarop
het voorstel wordt overgedragen is van cruciaal belang en kan in bepaalde gevallen
doorslaggevend zijn.
Boostlogix brengt voor u de boodschap op een adequate manier over door middel van een
tot in de puntjes verzorgde, professionele en bedrijfsgerichte presentatie in uw huisstijl.
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Mogelijkheden
In een quickscan licht Boostlogix uw organisatie geheel vrijblijvend in 1 dag op hoofdlijnen
door om te bepalen wat nodig is voor een goede RFI, RFQ of RFP. Geïnteresseerd in de vele
mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op voor een gratis quickscan.
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