Commercial & Contract
Management As A Service
Voor Internationaal & Midden– en Kleinbedrijf

Uw Uitdaging
◼

Het ontwikkelen en overeenkomen van een contract neemt veel tijd in beslag. Het beheren
van wat is afgesproken ook daadwerkelijk gebeurt, neemt zelfs meer tijd in beslag.

◼

De ondertekening van het contract vertraagt de levering en brengt uw werk kapitaal onder
druk. Bestelling-, levering-, factuur- en betalingsproces stappen nemen veel energie weg van
uw onderneming.

◼

Het aannemen van multidisciplinaire commercieel ondersteuningsteam is niet te veroorloven.

Onze Oplossing
◼

Wij bieden u professionele commercieel & contract ondersteuning met flexibele menu opties

naar uw individuele behoeften, waarbij complexiteit en kosten worden gereduceerd.
◼

Een benadering die sneller en betere deals genereerd met als resultaat meer contracten,
meer omzet en minder kosten.

Over Ons
◼

Ons team heeft gemiddeld 20+ jaar ervaring in Commercial & Contract
Management met expertise in Juridische, Financiële en Commerciële disciplines .
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Onze Oplossing
Herkent U deze uitdagingen, dan is onze Commercial &
Contract Management As A Service een oplossing om
uw uitdagingen te adresseren:

◼

Het is Menu georiënteerd; u kunt selecteren, naar uw behoeften, voor
de volgende opties: Contract Ontwikkeling, Onderhandeling Ondersteuning,
Contract Gunning en Contract Uitvoering;

◼

Het is Schaalbaar; het past in elke grootte van onderneming, is aanpasbaar en voorziet in
uw groei;

◼

Het is Snel; wij kunnen het snel voor u in productie brengen en is op uw behoeften af te stemmen;

◼

Het is Competitief; u deelt in de kosten voordelen van gezamenlijke operaties en een kennis basis van
200+ mensjaren in commerciële, juridisch, financiële ervaring en met expertise in praktische eenvoud
en te veroorloven voor MKB.

Onze Menu Opties
Contract Ontwikkeling
◼ Markt, Product en Onderneming Risico Beoordeling
◼ Ontwikkeling van Deal Scenario’s
◼ Ontwikkeling van Contract Template Standaarden
◼ Ontwikkeling van Playbooks met Risico georiënteerde Alternatieven en Uitwijk Clausules
Onderhandeling Ondersteuning
◼ Offerte Waardering en Onderhandeling Strategie ontwikkeling
◼ Offerte Risico Identificatie, Allocatie en Mitigatie voorbereiding
◼ Opzetten van Contract Voorstel, Wijziging en Opzegging
◼ Contract Escalatie en Activiteit Notificaties
◼ Aanbesteding voorbereiding,, uitvoering en Commerciële Beoordeling
Contract Gunning
◼ Bijwerken van de gegunde Contract versie, Contract versie beheer
◼ Contract Gegevens Verzameling & Rapportage
◼ Volgen van Mijlpalen, Tijd & Gebeurtenis georiënteerde beoordeling
◼ Archief, Data en Document Beheer
Contract Uitvoering
◼ Bestelling, Levering, en Factuur opname en uitgave
◼ Koppelingen met Ondernemingsadministratie en Financiële Administratie
◼ Contract Financiële-, Proces & Risico Prestatie Meeting en Rapportage
◼ Contract Beoordeling en Inspectie
◼ Oplossen van geschillen , beoordeling en uitvoering van vorderingen
Interesse om meer te weten over Onze Oplossing: bel ons +31 10 799 73 83 of neem contact met ons op via
BloomingContracts.com B.V
e-mail Info@BloomingContracts.com om een vrijblijvenWeena Zuid 130
de en kosteloze introductie gesprek te plannen.
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