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Examenvoucher NIMA Sales A2 incl. 10 virtuele sessies)
Algemene informatie:
Deze kortdurende virtuele
opleiding via ZOOM zorgt ervoor
dat je klaargestoomd wordt voor
het mondelinge NIMA Sales A2
examen. We gaan ons focussen op
het voeren van een behoeftegericht
verkoopgesprek dat gaat leiden tot
het behalen van een NIMA Sales A2
diploma! Alle elementen die door
de examinatoren worden afgetoetst
worden uitvoerig behandeld en
besproken. Denk dan aan de
structuur van een verkoopgesprek,
de vraagtechnieken, kenmerken
door vertalen vaan voordelen, de
meest voorkomende
tegenwerpingen en de wijze
waarop je het gesprek dient af te
sluiten. Het volgen van deze 10
virtuele sessies stoomt jou klaar
voor het NIMA sales A2 examen!

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

De structuur van een
verkoopgesprek
Vraagtechnieken
Feedback vragen en krijgen
Omgaan met tegenwerpinge
Omgaan met klachten
Kenmerken vertalen naar
voordelen
Het verkopen van de prijs
Non-verbale communicatie
Het concreet afsluiten van een
verkoopgesprek
Oefeningen op basis van de
werkelijke NIMA examencases

Move the Crowd:
Move the Crowd biedt deze opleiding
aan met 3 zekerheden:

Doelgroep:

1. Permanente begeleiding

Deze opleiding is uitermate
geschikt voor verkopers en
accountmanagers die al enige jaren
ervaring hebben in het vak en
gewend zijn met het voeren van
resultaat gerichte verkoopgesprekken. Daarnaast is het een
mooie aanvulling voor degene die
al eerder het NIMA Sales A1
diploma behaald hebben en het
volledige diploma willen
bijschrijven op het cv.

2. Kort(st)e doorlooptijd
3. Laagste prijsgarantie

Duur:
10 virtuele sessies van 1 uur
Vorm:
Virtueel via ZOOM
Investering:
€ 899,00 Vrij van BTW,
Inclusief:
• NIMA A2 examenvoucher
• Alle benodigde
oefenmaterialen
• Onbeperkte hulp buiten de
opleidingsuren in de vorm van
telefonische en E-mail
ondersteuning.
Resultaten:
Na het afronden van de opleiding
ben je in staat om goed voorbereid
deel te nemen aan het Nima Sales
A2 examen.

