VERKOOPTRAINING
COMMUNICATIE TRAINING
LEIDERSCHAPTRAINING
TEAM ONTWIKKELING
PERSOONIJKE ONTWIKKELING

Training - Het verkoop gesprek aan tafel:
T
Doel van de training:
Het doel van de training is om startende ondernemers te ondersteunen in het
verkopen van hun producten en/of diensten tijdens het verkoopgesprek.
Duur van de training:
De training zal worden gegeven op 2 hele dagen van 9.00 tot 16.30. Training wordt
gegeven met een tussenperiode van 2 tot 3 weken. Training is inclusief lunch en
lesmateriaal.
Locatie:
De training zal worden gegeven op een nader te bepalen locatie in Apeldoorn.
Inhoud van de training:
Tijdens de training zullen een aantal onderwerpen worden behandeld, die je helpen
bij het verkopen van je producten:
- Hoe versterk je de relatie met de klant?
- Hoe kan je het vertrouwen van de klant vergroten?
- Verkopen, of de klant helpen inkopen?
- Wat is de wens van de klant?
- Wat vindt een klant belangrijk aan het product?
- Wanneer is het moment om te verkopen?
- Hoe kan je twijfels van de klant wegnemen?
Opzet van de training:
De training wordt in een ontspannen sfeer gegeven en helpt je bij het verkopen van
je product of dienst. We houden niet van eindeloze theorie, maar willen je praktisch
helpen om zekerder te worden en zo meer omzet te kunnen halen uit de verkoop van
je producten/diensten. Door veel samen te oefenen, door elkaar feedback te geven
en door van elkaar te leren, zal je merken, dat je in korte tijd stappen zet tot meer
verkoop en tevreden klanten. De groepsgrootte is min. 4 en max. 7 personen
Wat is het resultaat?
Door zekerder te zijn in je verkoop, door je tools aan te reiken om de wens van de
klant te achterhalen en daar een passend product bij aan te bieden aan je klant
creëer je meer omzet en meer tevreden klanten. Win-win voor zowel de klant als voor
de verkoper!
Uw investering:
Onder voorwaarden kan voor jou, als startend ondernemer, deze training vanuit het
Ikstartsmart-budget worden betaald. Wij kunnen je deze training aanbieden voor de
speciale prijs van:
•
INFORTRAINING
Torenstraat 26
7311DX Apeldoorn
Tel: 055 – 356 34 21
www.infortraining.nl
info@infortraining.nl

Verkoop training 2 dagen € 575,= / voor Ikstartsmart deelnemers : € 545,=
(Prijzen excl. BTW per persoon, inclusief huur van de ruimte, lunch en lesmateriaal)

