
AAnn  aaccttiivvee  
CCRRMM  ssyysstteemm

TThhee  ssttrraatteeggyy  uunnddeerrppiinnnniinngg  tthhee  
ttoopp  lliinnee  ttaarrggeett  sshhoouulldd  
ccoommpprriissee  cclleeaarr  ggrroowwtthh  ppllaannss  
ffoorr  aallll  eelleemmeennttss  ooff  tthhee  ffiirrmm,,  iittss  
sseerrvviiccee  lliinneess,,  sseeccttoorrss  aanndd  
tteeaammss

TThhee  CCOORREE  iiss  aallll  aabboouutt  
ccrreeaattiinngg  aa  ccaattaallyysstt  ttoo  ddrriivvee  
BBDD  aappppeettiittee  aanndd  aaccttiioonn,,  ttoo  
bbrreeaakk  aawwaayy  ffrroomm  
ccoommppllaacceennccyy  aanndd  
ccoommffoorrtt--zzoonneess  

FFiirrmmss  nneeeedd  ttoo  
aassppiirree  ttoo  ggrrooww  
eevveenn  ttoo  ddeeffeenndd  
tthheeiirr  ppoossiittiioonn..  SSeett  
aa  ggrroowwtthh  
cchhaalllleennggee,,  
ccoommmmuunniiccaattee  iitt  
ccoonnssttaannttllyy  ttoo  
eennssuurree  iitt  iiss  iinn  lliinnee  
ooff  ssiigghhtt  ffoorr  aallll..

BBrreeaakkiinngg  ddoowwnn  ttaarrggeettss  
ttoo  tthhee  iinnddiivviidduuaall  KKPPII  
lleevveell  hheellppss    DDRRIIVVEE  
ddeessiirreedd  bbeehhaavviioouurrss,,  
mmoorree  ssoo  wwhheenn  lliinnkkeedd  ttoo  
rreewwaarrdd  aanndd  
ccoonnsseeqquueennccee

HHaavviinngg  aann  eeffffeeccttiivvee  CCRRMM  ssyysstteemm  iiss  
aa  ccuullttuurraall  tthhiinngg  nnoott  aa  ssooffttwwaarree  

tthhiinngg..  IItt  mmeeaannss  aa  ddiisscciipplliinneedd  
aapppprrooaacchh  tthhaatt  nneeeeddss  ttoo  bbee  

ppoossiittiioonneedd  aatt  tthhee  cceennttrree  ooff  tthhee  BBDD  
ooppeerraattiioonn..

LLeeaarrnniinngg  pprrooggrraammmmeess,,  oonnggooiinngg  
ccooaacchhiinngg,,  mmeennttoorriinngg  aanndd  ssttrreettcchh  
iinniittiiaattiivveess  ''eennaabbllee''  iinnddiivviidduuaallss  ttoo  

eeffffeeccttiivveellyy  ddeelliivveerr  aaggaaiinnsstt  tthheeiirr  
BBDD  oobbjjeeccttiivveess

IInn  aa  ttrreemmeennddoouussllyy  ccoommppeettiittiivvee  
mmaarrkkeettppllaaccee,,  wwiitthh  ssaavvvvyy  nneeww  eennttrraannttss,,  

wwhheerree  pprroossppeeccttss  aarree  mmoorree  iinnffoorrmmeedd  aanndd  
hhaavvee  mmoorree  cchhooiiccee  tthhaann  eevveerr  bbeeffoorree,,  iitt  iiss  

eesssseennttiiaall  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  aarrttiiccuullaattee  aa  
ccoonnssiisstteenntt,,  cclleeaarr  aanndd  ccoommppeelllliinngg  rreeaassoonn  

ffoorr  aa  pprroossppeecctt  ttoo  cchhoooossee  yyoouu..  
  

TToo    mmaannaaggee  pprrooggrreessss  aaggaaiinnsstt  yyoouurr  ttaarrggeettss  yyoouu  nneeeedd  ttoo  
mmeeaassuurree  aaccttiivviittyy  aanndd  rreessuullttss  aanndd  ccoommmmuunniiccaattee  rreegguullaarrllyy..  

WWhhaatt  iiss  wwoorrkkiinngg??  WWhhaatt  iissnn’’tt  wwoorrkkiinngg??  FFeeeedd  tthhiiss  bbaacckk  iinnttoo  tthhee  
BBDD  ooppeerraattiioonn  ttoo  eennssuurree  ccoonnttiinnuuoouuss  iimmpprroovveemmeenntt..

  

Creating an effective Business Development operation

SSeerrvviiccee  LLiinnee,,  
sseeccttoorr  aanndd  
tteeaamm  ssttrraatteeggyy  
aanndd  ttaarrggeettss

TToopp  lleevveell  ffeeee  
ggrroowwtthh  ttaarrggeettss  

uunnddeerrppiinnnneedd  bbyy  aa  
ffiirrmm  wwiiddee  BBDD  

ssttrraatteeggyy

IInnddiivviidduuaall  
BBDD  ttaarrggeettss  
aanndd  KKPPIIss

Core:

SSeenniioorr  BBDD  
ffiigguurreehheeaadd  
aanndd  ''oowwnneerr''

SSiimmppllee  rreewwaarrddss  
aanndd  
ccoonnsseeqquueenncceess  
lliinnkkeedd  ttoo  KKPPIIss

IInnvveessttmmeenntt  iinn  
sskkiillllss,,  

bbeehhaavviioouurrss  aanndd  
ccoonnffiiddeennccee  

ddeevveellooppmmeenntt

AA  ssiimmppllee  BBDD  
pprroocceessss

AA  ssiimmppllee  aanndd  
ccoonnssiisstteennttllyy  ffoolllloowweedd  

ffiirrmm--wwiiddee  aapppprrooaacchh  ttoo  
ddeeffiinniinngg  ttaarrggeettss,,  wwooooiinngg,,  

wwiinnnniinngg  aanndd  wwoowwiinngg  
pprroossppeeccttss  aanndd  cclliieennttss

AA  cclleeaarr  aanndd  
ccoonncciissee  

ccoommppeelllliinngg  
vvaalluuee  

pprrooppoossiittiioonn  
bbaacckkeedd  bbyy  kkeeyy  

sseelllliinngg  
mmeessssaaggeess  

AA  oonnee--ffiirrmm  
aapppprrooaacchh

SSiimmppllee  mmeettrriiccss  
aanndd  aa  ccoonnttiinnuuaall  
iimmpprroovveemmeenntt  

ffooccuuss

TToo  ddrriivvee  BBDD  aaccttiioonn  oonn  aann  
iinnddiivviidduuaall  lleevveell  tthheerree  hhaass  ttoo  
bbee  tthhee  WWIIIIFFMM  ((wwhhaatt’’ss  iinn  iitt  ffoorr  

mmee))..  SSttrriippppeedd  ddoowwnn  ttoo  iittss  
bbaassiiccss,,  ppeeooppllee  aarree  ddrriivveenn  bbyy  

eeiitthheerr  BBEENNEEFFIITT  ((II  wwiillll  ggeett  
ssoommeetthhiinngg))  oorr  FFEEAARR  ((II  wwoonn’’tt  //  
tthheerree  mmaayy  bbee  rreeppeerrccuussssiioonnss))..  

  

FFaarr  bbeetttteerr  rreessuullttss  aarree  oobbttaaiinneedd  iiff  
iinnddiivviidduuaallss    ggoo  ttoo  mmaarrkkeett  ffoorr  nneeww  wwoorrkk  

wwiitthh  aa  ‘‘oonnee  ffiirrmm’’  mmeennttaalliittyy,,  aaccttiinngg  aass  
aaddvvooccaatteess  ooff  aallll  tthhee  ootthheerr  sseerrvviiccee  lliinneess  iinn  

tthhee  ffiirrmm..  TThhiiss  aallssoo  mmaaxxiimmiisseess  ccrroossss  
sseelllliinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  wwiitthh  eexxiissttiinngg  cclliieennttss

IItt  iiss  eesssseennttiiaall  tthhaatt  aa  sseenniioorr  ffiigguurree  ttaakkeess  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ddrriivviinngg  
BBDD,,  ddeemmoonnssttrraattiinngg  aann  aabbssoolluuttee  ccoommmmiittmmeenntt  bbyy  tthhee  ffiirrmm  ttoo  ggrroowwtthh  

aanndd  ccrreeaattiinngg  aa  ccuullttuurree  ooff  aaccccoouunnttaabbiilliittyy..
  


