
   

“DEVELOP YOUR BUSINESS 2020” OP LANDGOED DE VIERSPRONG  

Algemene informatie: 

2020 in één keer goed beginnen. Dat 
is het voornemen van een 
ondernemer. Maar wanneer je 
hetzelfde blijft doen wat je deed, 
krijg je wat je had. Vaak wil je meer. 
Meer omzet, meer marge, meer 
klanten, meer continuïteit, meer 
structuur, meer overzicht, meer grip 
en meer zekerheid.  

Move the Crowd BV start in januari 
2020 op Landgoed De Viersprong in 
Woudenberg een wel hele concrete 
training. Het is een compilatie van 
alle beste beoordeelde elementen 
uit eerdere trainingsessies die in de 
praktijk haar vruchten hebben 
afgeworpen bij talloze 
opdrachtgevers: meer omzet, meer 
winst! 

Move the Crowd BV 

Move the Crowd BV is een 
opleidings- en trainingsinstituut dat 
haar sporen inmiddels verdiend 
heeft: 

• Winnaar Beste Opleider van NL 
2017 

• Winnaar Beste Opleider van NL 
2018 

• Genomineerd voor deze award 
2019  

• NIMA Certified Education 
Partner 

Programma-onderdelen: 

• Sales Activity Management 

• Target 2020 vs actual 

• Actual vs activity 

• Activity vs competence 

• Salesfunnel analyse 
• Klantenbehoud & 

relatiebeheer 
• Ontwikkelen commercieel plan 

2020 
 

• Vaardigheden 
• Structuur commercieel gesprek 

• Vraagtechnieken 

• Herkennen van koopsignalen 

• Verbreden van de DMU 

• Consultative selling 

• Verkopend argumenteren 

• Pareren van tegenwerpingen 
• Het schrijven van de winnende 

offerte 
• Opvolging en concrete 

afsluiting 
 

• Coaching 
• Onbeperkte begeleiding 

gedurende het trainingstraject 
 
 

 

 

 

 

Duur: 

6 dagdelen (31/01; 07/02; 21/02) 

Vorm: 

Klassikaal, interactief,  

Investering: 

€ 995,00 excl. BTW  

Inclusief: 

• Alle benodigde leer- en 
oefenmaterialen 

• Arrangement (zaalhuur, koffie, 
thee en lunches) 

• Onbeperkte hulp buiten de 
opleidingsuren in de vorm van 
telefonische en E-mail 
ondersteuning. 

Resultaten: 

Resultaat is het gevolg van 
ondernomen actie. Het volgen van 
deze training is een eerste stap 
voorwaarts om jouw commerciële 
doelstelling 2020 meer zeker te 
stellen. Het levert je onder anderen: 

1. Een commercieel plan 2020 
2. Een aangescherpte commerciële 

attitude 
3. Het vergroot substantieel je 

scoringskansen in de markt 
4. Het is gewoon fun om jezelf nog 

beter te maken! 

 

 

 

SALES 
 
 

 
 
Zeisterweg 84 

3931 MG. Woudenberg 

www.movethecrowd.nl  

info@movethecrowd.nl 

T. 088-5848182 
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