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Resultaat Gericht Verkopen
Algemene informatie:
De training Resultaat Gericht
Verkopen zorgt ervoor dat je goed
beslagen ten ijs komt in welk
denkbaar verkoopgesprek dan ook.
Het programma behandelt alle
facetten waar een goed
verkoopgesprek aan moet voldoen.
Door de 70 : 30 verhouding in
praktijkoefeningen en theoretische
onderbouwing draagt deze training
bij aan het aanscherpen van je
verkoopvaardigheden en weet je al
snel koopsignalen te herkennen en te
benutten en tegenwerpingen te
pareren. Maar we leren je natuurlijk
het stellen van juiste vragen om
hierdoor eisen, wensen en
koopmotieven te achterhalen wat
het afsluiten van de order weer
gemakkelijker maakt.

Programma-onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De structuur van een
commercieel gesprek
Voorbereiding van een
commercieel gesprek
Vraagtechnieken
LSD
Verkopend argumenteren
Het opbouwen van jouw eigen
sellogram
Het pareren van
tegenwerpingen
Omgaan met prijsweerstanden
Non verbale communicatie
Het concreet afsluiten van de
order
Praktijkoefeningen op basis van
de door jou ingebrachte
oefensituaties
Het opstellen van een
individueel aktieplan

Duur:
6 dagdelen
Vorm:
Klassikaal
Investering:
€ 1.485,00 excl. BTW
Inclusief:
• Alle benodigde leer- en
oefenmaterialen
• Arrangement (zaalhuur, koffie,
thee en lunches bij de
dagopleiding).
• Onbeperkte hulp buiten de
opleidingsuren in de vorm van
telefonische en E-mail
ondersteuning.

Doelgroep:

Resultaten:

Wanneer je meer zelfverzekerd en
meer doelgericht te werk wilt gaan
tijdens verkoopgesprekken is deze
training een absolute must voor elke
verkoper, ZZP’er of een ieder die zich
meer wilt ontwikkelen in het
verkoopvak. Het zorgt voor meer
omzet, een hoger rendement en een
nog beter klantcontact.

Na het afronden van de training ben
je in staat om:
• Eisen, wensen en koopmotieven
bij jouw prospects en klanten te
achterhalen.
• Tegenwerpingen om te zetten
naar verkoopkansen.
• Koopsignalen om te zetten naar
orders.
• Meer omzet en meer resultaat
te halen uit jouw
klantenbestand.

