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NIMA SALES A1 Examenvoucher (Incl. 10 virtuele sessies)
Algemene informatie:

Programma-onderdelen:

Duur:

Koop je NIMA Sales A
Examenvoucher via Move the
Crowd! Voordat je het NIMA
Examenvoucher ontvangt, ontvang
je het bijbehorende boek en volg je
de virtuele lessen bij Move the
Crowd. Let op, dit is de versnelde
manier, dus je dient thuis zelf veel
voor te bereiden. Tijdens de
virtuele lessen halen we de meest
belangrijke zaken aan die in de
meeste examens afgetoetst
worden. Kun je de discipline
opbrengen om zelf een boek te
bestuderen en gerichte vragen te
formuleren, dan is dit de
leermethode voor jou!

Je volgt 10 virtuele sessies van
ongeveer een uur.
Per sessie behandelen we de
belangrijkste zaken uit de 10
hoofdstukken uit het boek Basisboek
Sales. Enkele sessies zijn gericht op het
maken van NIMA oefenexamens om je
een beeld te geven waar je staat in je
ontwikkeling. Alle onderwerpen uit de
reguliere NIMA Sales A opleiding
worden behandeld.

10 virtuele sessie van 1 uur

Doelgroep:
Je wil snel, in je eigen tijd een NIMA
Sales A diploma behalen maar wil
wel graag ondersteuning hebben
om je te wijzen op de meest
belangrijke zaken uit de
bijbehorende literatuur.
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Move the Crowd:

•

Move the Crowd biedt deze
opleiding aan met 3 zekerheden:

•
•
•
•

1. Permanente begeleiding
2. Kort(st)e doorlooptijd
3. Laagste prijsgarantie

De salesomgeving binnen je eigen
organisatie
De meest voorkomende
verkoopstrategieën
De meest voorkomende
verkoopmethoden
Verkoop- en accountplanning
Het commercieel planningsproces
Marketing & Marktonderzoek
Concurrentieanalyse
Customer loyalty en rebuyingrate
Backward planning om resultaten
meer zeker te stellen
Inkoop & logistiek
Financiële aspecten voor de account& salesmanager
De plek van accountmanagement
binnen de organisatie
Leiderschapsstijlen
Onderhandelen
Het motiveren van medewerkers
Examentraining

Je wordt klaargestoomd om met goed
gevolg het examen NIMA Sales A1 af te
leggen.

Vorm:
Virtueel via ZOOM
Investering:
€ 775,00 Vrij van BTW
Inclusief:
• Het boek Basisboek Sales
(voorgeschreven literatuur van
NIMA)
• Eénmalig het examenvoucher
NIMA Sales A1
• 10 virtuele sessies om je te
begeleiden tijdens je zelfstudie
Resultaten:
Na het afronden van de opleiding
ben je in staat om goed voorbereid
deel te nemen aan het NIMA Sales
A1 examen.

