Honeyspot Sweetspot analyses: visualiseer de beste locatie le-managerisn,
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Als jij weet wie je klanten zijn, weten wij waar je je nieuwe zaak moet openen!
Wij weten in heel Nederland waar jouw klanten, werken, wonen of langskomen.
Daarom kunnen we je precies vertellen waar jij je het beste kan vestigen.
Wij geven jou dé onderbouwing voor je locatiekeuze. Daarmee kunnen je de
makelaar beter vertellen waar je naar zoekt en krijg je sneller financiering
rond.
Formules kunnen sneller uitbreiden naar nieuwe steden. Ketens kunnen
franchisenemers objectief informeren over hun kansen ten opzichte van
andere franchisenemers.

In 3 stappen
naar
resultaat:

1
Bepaal het zoekgebied,
bijv de stad waar je je
nieuwe vestiging wilt
gaan openen
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Verschillende doelgroepen in één analyse
We combineren verschillende doelgroepen en houden rekening met de
maximale afstand die je klanten willen afleggen om naar je toe te komen.
Vooruitlopen op uitbreiding
Wil je meer vestigingen in dezelfde plaats gaan openen: bereken dan nu al op
welke locatie je het beste kunt beginnen!
Nieuw: Concurrentie en Franchises
We optimaliseren jouw locatie-advies op basis van je concurrenten of
franchise nemers door juist wel of geen overlap met hun doelgroep te creëren.

Prijzen

2

3

Jij vertelt wie je
zoekt, bijv studenten
en jonge tweeverdieners. Wij
definiëren de data
bronnen die daar het
best bij passen en
zoeken in het
zoekgebied waar die
het meeste
voorkomen

Als we weten waar je
doelgroep zich bevindt
gaan we verschillende
scenario’s doorrekenen.
In een scenario leg je
vast waar je concurrenten
of franchises zitten, hoe
groot het gebied is waar
je je op richt en hoeveel
vestigingen je wilt
openen

De prijzen van analyses zijn afhankelijk
van:
Wij geven je een
rapport met voor ieder
scenario een kaart met
de meest gunstige
vestigingsgplaats(en).
En we geven je een
tabel die je exact
vertelt hoeveel
mensen uit je
doelgroep daar wonen
en werken

Neem contact op via info@honeyspot.nl of surf naar www.honeyspot.nl en download een demorapport!

•

Grootte van het zoekgebied

•

Aantal doelgroepen en gekozen
databron (€ 250-500 per doelgroep)

•

Aantal scenario’s (€ 250 per scenario,
€ 550 voor 3 scenario’s)

Een analyse van drie doelgroepen en 3
scenario’s kost bijvoorbeeld € 1600,We adviseren graag hoe je tegen beperkte
kosten volledig inzicht kunt krijgen.

