Sales
Academy

VERHOOG DIRECT JE OMZET, MARGE, FUN EN
KLANTTEVREDENHEID!
Word een meester in het herkennen en creëren van verkoop opportunities die
jouw klanten verder helpen. Leer de goeie vragen stellen, ethisch beïnvloeden en
je gunfactor verdubbelen met de nieuwste ‘neuroselling skills’ en inzichten.
Voor accountmanagers buitendienst, verkopers binnendienst, account
executives en commerciële servicedesk medewerkers van ICT resellers en
overige commerciële bedrijven.

Module 1
“(Meer) verkopen aan bestaande klanten, prospects en leads én
offertes telefonisch opvolgen: focus op sales vanaf je werkplek.”
1 	NeuroSelling Principles uitgelegd: de invloed van ons brein op succesvol verkopen
2 	Het gedrag van de verkoper en het gedrag van je klant: gedrag herkennen
met DISC
3 	Je flexibiliteit verhogen om je gedrag aan te passen en invloed leren uitoefenen
om klantgedrag aan te passen
4 	Hoe werkt verbale & non-verbale communicatie nou echt: impact van houding en
mindset
5 	Je verhaal kunnen vertellen, pitchen (staand en telefonisch) zelfvertrouwen opbouwen
6

(Telefonisch) connectie maken (met mensen): de basis van sales en vertrouwen

7

Social Selling in de praktijk als basis voor NeuroSelling om vertrouwen te bouwen

8

(Verschillende soorten) leads succesvol opvolgen met hoge conversie

9 	Je sales doelen, je sales systeem, je plan en je methode: ‘reverse engineering’
vanuit jouw ambitie
10 	Het geheim van topverkopers: kwalificeren met de BANTUR methode
11 	De kracht van je (Smart)phone! Proactief verkopen aan de telefoon & upselling
en cross selling als kernactiviteit voor omzet groei. Doe wat werkt, elke dag!
12

Succesvolle offertes: maken, opvolgen en afsluiten naar opdrachten

13 	Afspraken maken met klanten voor persoonlijke gesprekken en de impact van
eerste ontmoeting: NeuroSelling hefboom (is aanloop naar Module 2)

What’s in it for you?
Beter en sneller contact maken met prospects en klanten.
Jezelf en je bedrijf krachtig presenteren
Leads opvolgen en omzetten naar concrete verkoopkansen en offertes
Upselling & cross selling voor meer omzet per klant
Je verkoopgesprek naar een hoog niveau brengen
Offertes opvolgen,comfortabel onderhandelen en afsluiten

Module 2
Het persoonlijke verkoopgesprek met klanten en de opvolging daarna om tot sales te komen, deals te sluiten en relaties op te bouwen;
van tactische verkoop naar strategische verkoop.
1

NeuroSelling Principles toepassen en meester worden

2 	Flexibiliteit verhogen om je gedrag verder aan te passen en invloed leren
uitoefenen om het klantgedrag integer aan te passen
3

Het eerste gesprek en opvolg gesprekken bij eindklanten

4

De ‘customer journey’ en de structuur van het verkoopgesprek

5

Effectieve vraag en interview technieken van SPIN/Challenger/Neuro Selling

6

Offertes opvolgen en presenteren aan tafel; 1 op 1 of voor groepen

7

Het presenteren en beargumenteren van oplossingen en deals

8 	Beïnvloeden en overtuigen, omgaan met afhouders en tegenwerpingen; uitstelgedrag
9

Het comfortabel afsluiten van opdrachten en opbouwen van relaties

10

Effectief onderhandelen bij deals en contracten

11

De manier om 3 keer zoveel te verkopen dan de gemiddelde accountmanager

De 2 modules zijn voor alle accountmanagers die naar klanten gaan en
dus al sales ervaring hebben. Het is op MBO+/HBO niveau. Voor beginnende verkopers zonder ervaring is de combinatie van module 1 en module 2
niet geschikt.
Heb je nog geen of weinig ervaring en ga je ook niet naar klanten dan volstaat
alleen module 1.

Wordt een Top verkoper!
De meest voor de hand liggende reden om er een gewoonte van te maken
jezelf als verkoper te blijven verbeteren in je alle aspecten van de ‘sales sport’,
is een hogere omzet en betere marge..
Grappig genoeg heb ik na 30 jaar ervaring met het leiden en trainen van sales
teams het verschil gezien tussen gemiddelde verkopers, goeie verkopers en
de top verkopers. Topverkopers verkopen elke maand 3 keer zoveel dan de
gemiddelde verkoper in het bedrijf. Dit heeft te maken met 7 specifieke eigenschappen en kenmerken. Nature & Nurture: naast talent is vooral veel trainen
nodig. Ronaldo’s resultaten komen door talent en veel trainen. Hetzelfde geldt
voor sales. De “Spaapen Sales Super Seven” komen ruim aan bod tijdens de
4 daagse Sales Academy.
VOOR ACCOUNTMANAGERS, VERKOPERS BINNENDIENST, ACCOUNT
EXECUTIVES EN COMMERCIËLE SERVICEDESK MEDEWERKERS
Tonpeter (TP) Spaapen is oprichter van Salestribe.
Hij is een bevlogen ondernemer, sales trainer en sales
coach en absoluut bezeten van mensen en bedrijven
helpen met groei door sales programma’s. In de afgelopen 30 jaar heeft hij meer dan 1000 bedrijven en
33.000 professionals geholpen met trainingen. Zijn
levens motto is “Ontketen Je Potentieel” wat TP
elke dag in de praktijk brengt in zijn sales trainingen,
seminars en coaching. Tonpeter is gecertificeerd NLP
Master Practioner en NLP trainer en tevens Jungiaanse
gedrag coach.
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