Workshop
Sales – basis & master
Inleiding

Deze 2-daagse workshop bestaat uit, hoe toepasselijk,
twee delen: basis en master
Deel I, basis
Ben je op zoek naar meer structuur en grip op je
salesproces? Én wil je zaken zoveel mogelijk voorspelbaar
maken bij je klant om daar zo goed mogelijk op in te
kunnen spelen? We hanteren het door Julíus®
ontwikkelde en verfijnde A5-model om je meer
mogelijkheden te bieden je klanten gericht te
beïnvloeden en te overtuigen.
Deel II, master
Hierin ligt de focus op meer rendement halen uit face-toface gesprekken en vooral het kunnen sturen van de
afrondingsfase. We besteden aandacht aan het afsluiten
van deals en ons uitgangspunt is dan ook hier het A5model.

Resultaten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

afstemmen op voorkeursgedrag van klanten
creëren van een buy-in, neerzetten van een goede
gespreksdoelstelling
de echte behoefte van klanten boven tafel weten te
krijgen
koopmotieven van klanten vertalen naar argumenten
omgaan met bezwaren en tegenwerpingen
de unieke waarde van je propositie goed kunnen
neerzetten en beargumenteren
je prijs op de juiste manier presenteren
onderhandelen
beïnvloeders (die niet zelf beslissen) slim benaderen en
hen helpen met het intern verkopen aan beslissers

Doelgroep

(Sales)mensen, adviseurs en ondernemers die wat meer
commerciële slagkracht willen inzetten en het salesproces
in z’n geheel succesvol willen toepassen

Wanneer
Deze 2-daagse workshop vindt in 2019 twee keer plaats:
21 juni 2019 (deel 1) én 20 september 2019 (deel 2)
31 oktober 2019 (deel 1) én 13 december 2019 (deel 2)

Tijdstip
09.30 – 16.30 uur

Waar
Locatie Julíus®
Dorpstraat 60
6102 TX Echt

Inschrijven
• via de link op onze website onder het kopje “Academy”
• Stuur een mail naar academy@julius-leiderschap.nl
Er is plek voor maximaal 8 deelnemers per workshop

Kosten
De kosten voor deze 2-daagse workshop bedragen
€595,- (excl. 21% btw)
Dit is inclusief:
•
locatie en catering gedurende de hele dag
•
certificaat
•
trainingsmaterialen van Julíus®

Info
Voor meer info mail naar academy@julius-leiderschap.nl
of bel Peter (06-12514883) of Hans (06-23934768)
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