MEER INZICHT IN VERKOOPDATA VOOR BETERE RESULTATEN

TigerTurf gaat voor
datagedreven verkoop
met Salesforce

Klant TigerTurf UK
Oplossing Salesforce Sales Cloud, Salesforce Pardot
Doelstellingen Inzicht in leadgeneratie, de salesfunnel en de

cashflow om beter te kunnen sturen op data.

Doelgroep Zakelijke markt

Meer inzicht in verkoopdata voor
betere resultaten
Het Britse TigerTurf, kunstgrasfabrikant, bedient bedrijven en particulieren
met high-end kunstgras. Het verkoopproces is vaak een langdurig project, dat
meerdere stadia doorloopt, net als de projecten en de financiering. Om overzicht
te houden over de salesfunnel én de cashflow koos TigerTurf voor de Sales Cloud
van Salesforce. Na een succesvolle implementatie door Cobra CRM weet TigerTurf
precies waar ze nu staan en wat ze kunnen verwachten in de toekomst.
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“

De herinrichting van
Salesforce door Cobra
CRM was echt een
‘game changer’

Na het opnieuw inrichten van Salesforce en het
creëren van inzicht in de cashflow heeft Hook nog
twee verbeteringen opgepakt. Ten eerste, de realisatie
van het non-compliance report. ‘Als een probleem
optreedt met een project, bijvoorbeeld als er een klacht
binnenkomt, de factuur verkeerd is opgesteld of we
een creditfactuur moeten versturen, dan kunnen we dat
allemaal afhandelen binnen Salesforce.’

BETER LEADMANAGEMENT DOOR
PARDOT

David Hook, Sales Director, TigerTurf

Ten tweede werd leadgeneratie opgezet met Pardot.
Met deze marketing automation oplossing volgt
TigerTurf het leadproces vanaf het allereerste bezoek
van potentiële klanten aan de website. Zo kunnen
leads eenvoudig worden geïdentificeerd, gekwalificeerd
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inzicht nodig. Dankzij de aanpassingen door Cobra CRM
levert Salesforce de informatie die we nodig hebben om

De resultaten die Hook tot nu toe kan noteren, hebben
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vooral te maken met inzicht: ‘We hebben meer inzicht
in voorspellingen als het gaat om leadgeneratie,
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de daadwerkelijke projectvoortgang, ook als die anders
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loopt dan gepland. En dat heeft ook impact op de

soepeltjes, vanaf de herinrichting tot alle iteraties
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de snelheid erin te brengen. Het project is twee jaar
geleden begonnen en de initiële implementatie duurde
ongeveer zes maanden. Maar Cobra CRM is nog
steeds betrokken en zal dat ook blijven. Dit is geen
project dat je oppakt en afsluit. Het is een continu
proces van optimalisatie.’
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