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Wanneer de verwachtingen van uw klanten hooggespannen zijn, bieden wij u de helpende hand.  
Onze wereldwijde verzenddiensten, innovatieve technologie en een breed scala aan bezorgopties 
helpen u aan de eisen van klanten te voldoen en uw bedrijf in de juiste richting te sturen.

Hierboven staan geselecteerde inzichten uit de studie UPS Europa 2017: Ontwikkelingen in de industriële inkoop, die Kantar TNS namens UPS uitvoerde onder 800 inkopers  
van industriële benodigdheden in Europa, 1.500 in de Verenigde Staten en 200 in China. Voor meer informatie over de resultaten van de studie kunt u contact opnemen met  

uw UPS-accountmanager of naar www.pressroom.ups.com gaan.

Online handel verstoort de industriële toelevering

Welke van de volgende soorten leveranciers zijn verantwoordelijk voor welk 
percentage van de totale inkopen van industriële benodigdheden/producten? 

De onderzoeksbevindingen wijzen op hoge groeicijfers voor digitale marktplaatsen en rechtstreekse inkoop bij fabrikanten, 
waardoor traditionele distributeurs onder druk komen te staan.
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Belangrijkste overwegingen van klanten 
in Europa Hoe de kloof overbruggen?

koopt goederen in op  
internationale markten

zou overstappen naar een leverancier 
die verzekeringsdiensten biedt50%

verwacht een service na verkoop,  
op locatie86%

De tevredenheid en loyaliteit van klanten kunnen stijgen 
als hun verwachtingen op het gebied van verzekering en 
toeleveringsketenbescherming worden vervuld.

Service na verkoop is essentieel voor uw klanten en uw 
winstgevendheid. Optimalisatie van uw toeleveringsketen 
voor reserveonderdelen, inclusief retouren, is een must.

47%
De beste leveranciers bieden hun klanten websites waarop financiële 
transacties mogelijk zijn en leveren oplossingen voor geavanceerde 
zichtbaarheid en gebruiksvriendelijke retourmogelijkheden.

zou van leverancier veranderen  
voor een betere online ervaring 

Ondersteun de bedrijfsgroei door internationale klanten slimme 
logistieke oplossingen en bemiddelingsdiensten te bieden.33%
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