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u	 Appèl BV  is een facilitaire dienstverlener en cateraar. Het bedrijf uit ‘s Hertogenbosch 
heeft 600 medewerkers en levert theaterdiensten, schoonmaak- en receptiediensten en 
bedrijfscatering. 

 Die laatste tak is erg belangrijk voor Appèl. Het bedrijf 
verzorgt de catering bij 127 bedrijven en (semi) 
overheidsorganisaties.

Business 
cAse

TesTimoniAl
Hans	Hoppenbrouwer,  

manager sales bij Appèl:

“nmc skondras is een plezierig 
bedrijf om mee te werken. 

nmc is flexibel en denkt 
mee: in plaats van zich star 

aan het contract te houden, 
gaan ze  actief op zoek naar 
de beste oplossing voor ons 

als opdrachtgever. Ze zijn 
erg toegewijd en we hebben 

in nmc een open, eerlijke 
gesprekspartner.”

actie	actief

De wereld van de bedrijfscatering wordt 
beheerst door drie zeer grote partijen. Die 
genieten grote naamsbekendheid. Kleinere 
partijen als Appèl moeten daardoor een stap 
extra zetten: onbekend maakt onbemind. 
Appèl is zich er dan ook van bewust, 
dat het de markt in moet om potentiële 
opdrachtgevers actief te benaderen. 
Die groep potentiële opdrachtgevers is 
zeer breed. Het gaat om bedrijven van 
50 medewerkers of meer, tot europese 
aanbestedingen aan toe. Deze doelgroep 
bestaat uit 6.000 tot 8.000 bedrijven. Daar 
moest een selectie uit gemaakt worden, 
zodat er doelgericht gebeld kon gaan 
worden. 

een adviseur van Appèl had goede 
ervaringen met nmc\skondras. nmc 
bleek bovendien ervaring te hebben in 
soortgelijke trajecten. Vandaar dat Appèl in 
de zomer van 2010 contact opnam om de 
actie vorm te geven.

sindsdien bellen de agents van nmc 
skondras regelmatig voor Appèl. De records 
waar zij gebruik van maken zijn geselecteerd 
op criteria als ligging, bedrijfsgrootte en 
bedrijfsactiviteit. De agents inventariseren 
de behoefte aan bedrijfscatering. Als het 

bedrijf zaken doet met een andere cateraar, 
is de vraag hoe lang dat contract nog 
loopt, of het bedrijf tevreden is en of zij 
belangstelling hebben voor de diensten van 
Appèl.

Resultaat	selectie

De doelstelling is om 100 afspraken per 
jaar te maken voor de accountmanagers 
van Appèl. Bedrijven die een afspraak 
maken, moeten voldoende groot en 
goed gelegen zijn. Bovendien moeten ze 
de komende jaren van cateraar kunnen 
wisselen. nmc skondras is nauw betrokken 
bij de voorselectie van de prospects. 
Honderd afspraken lijkt misschien veel, 
maar cateringcontracten lopen lang en 
worden lang van tevoren onderhandeld. Het 
opvolgen van leads is dus een proces van 
lange adem. 

Het is nog te vroeg om te zeggen wat de 
actie uiteindelijk heeft opgeleverd, maar 
vast staat dat Appèl tevreden is over het 
werk van nmc: de leads zijn doorgaans van 
uitstekende kwaliteit, prospects zijn meestal 
goed voorbereid op waar de afspraak om 
draait en de naamsbekendheid van Appèl 
neemt langzaam maar zeker toe.


