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Verkoop &amp; Acquisitie
Functies

Verkoper
Bedrijfsleider Akkerbouw
Verkoper binnendienst

Opleidingsniveau

HBO

URL

https://www.talentboom.nl/opleidingen/opleiding-verkoop-a-acquisitie-337.html

Duur

4 dagendelen (2 dagen)

Kosten

€ 499 excl. BTW en materiaal/arrangement (voor MKB-NL leden)

Subsidie

Neem contact op met Talentboom

Opleider

MKB Cursus & training

Contactpersoon

J. Dumoulin

Adres

Engelandlaan 74

Postcode

2391 PN

Plaats

Hazerswoude-dorp

Telefoonnummer

06-15610838

E-mailadres

dumoulin@mkbct.nl

Website

http://www.mkbct.nl

Informatie

Nog te veel gebruikt de verkoper de eigenschappen van het product of de dienst om tot een
afspraak of een order te komen. Steeds vaker echter is deze informatie te achterhalen op
internet of in andere media. Klanten vragen om de vertaalslag en dat kan u het best! Als u
maar wil weten wat de klant belangrijk vindt op korte en langere termijn. Als u uw aanbod
laat aansluiten op de individuele ontwikkeling van uw (potentiële) klant: zo levert u
voortdurend op maat! Met name in deze tijd bepaalt de kwaliteit van de relatie uw succes.
De doelstelling van de training Verkoop en acquisitie is:
Vergroten van persoonlijke invloed in (het verkrijgen van) klantrelaties. Versterken van de
communicatieve vertaalslag. Behalen van betere verkoopresultaten.

Programma De training Verkoop en acquisitie behandelt de volgende (deel) onderwerpen:
Commerciële interesse, echt of toneel?

Excuses of betrokkenheid.

Vooroordelen in contacten.

Persoonlijke invloed.
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Communicatielijn

Interactief inventariseren.

Klantgericht argumenteren.

De relatie als prijsvoordeel.

Omgaan met weerstand en kritiek

Aandacht voor verbetering.

Onderhandelen.

Relatiebehoud.

Praktijkoefeningen

Het gesprek, u begint!

Reacties uit de persoonlijke praktijk.

Onderscheid in persoonlijk optreden.

Evaluatie.

Aantal dagdelen en prijs De training bestaat uit 4 dagdelen. De prijs per deelnemer is €
499,- voor leden van MKB-Nederland en € 549,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief
BTW, exclusief een bijdrage van € 20,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag
arrangementskosten.

Informatie Heeft u nog vragen over deze training, dan kunt u contact opnemen met het
cursussecretariaat van MKB Cursus & Training: telefoon (015) 219 13 90 of per mail, klik
dan hier.
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Overige
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Zie www.mkbct.nl voor meer informatie.
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