
je hoeft geen vliegreis te boeken
om een hoge vlucht te nemen
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SALESTECHNIEKEN

TIME MANAGEMENT

"Time is money" en vrije tijd is goud waard.
Velen onder ons ervaren dat op het einde van de dag

amper de helft gerealiseerd werd van wat gepland stond.
Deze opleiding leert je zeer specifiek de oorzaken

daarvan te detecteren én aan te pakken.
We behandelen onder andere:

Door de woordenvloed van de verkoper gaat de klant
vluchten. Een verkoper die de aankoopbehoefte niet kan
detecteren, maar de klant overdondert met
verkoopmotieven die niet afgestemd worden op de klant,
zorgt ervoor dat de klant niet koopt.
We behandelen onder andere: 

-  de structuur van het verkoopgesprek
-  het stellen van de juiste vragen (en doorvragen)
-  leren afsluiten
-  leren opstellen van een sellogram 

het bepalen van doelstellingen
het onderscheid maken tussen hoofd- en bijtaken

doelbewust plannen volgens je energiecurve
het Eisenhower schema

prioriteiten stellen
tijdrovers

uitstelgedrag
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kennis is
de enige bagage

die nooit
zwaar doorweegt
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ASSERTIEVE COMMUNICATIE

PRESENTATIETECHNIEKEN
spreken voor een groep

EFFICIËNT NETWERKEN
prospectie & elevator pitch

Voor velen is het geven van een presentatie of het
toespreken van een groep een stressvolle

aangelegenheid. Dankzij deze opleiding ontpop je jezelf
tot een begeesterd spreker en leer je in te spelen op

onverwachte situaties. We behandelen onder andere:

In deze cursus krijg je concrete tools aangereikt om
efficiënter te communiceren. Je leert je mening uiten
en 'neen'  zeggen zonder de andere te kwetsen,
waardoor je nooit meer opgescheept raakt met dingen, 
die je liever niét wil. We behandelen onder andere:

-  de grondbeginselen van communicatie
-  interpretatie en perceptie
-  model van ‘Schramm’
-  communicatiekanaal openkrijgen (én houden)
-  luisteren, vragenstellen, en doorvragen
-  omgaan met emoties
-  slechts nieuws brengen
-  leren ‘nee’ zeggen 

hoe je contact maakt met je publiek
het optimale gebruik van de ruimte

stress management, zowel voor als tijdens de presentatie
het ideale verloop/opbouw van een presentatie

“do’s & don’ts” bij de opmaak van slides
hoe krachtig beginnen en afsluiten
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Netwerken is vandaag de dag geen vrije keuze,
maar een noodzaak. Vlot, efficiënt en met plezier

netwerken om duurzame relaties op te bouwen is een
essentiële vaardigheid voor elke ondernemer!

En je doet het niet enkel op een  netwerkevent…
T  elkens je aan iemand vertelt wat je doet,

staat er misschien een potentiële klant mee te luisteren!
We behandelen onder andere:

in plaats van €395 betaalt u slechts €325 exclusief btw.
(Indien u in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille: €195 euro exclusief btw.)

Leopold Hotel, Quinten Matsijslei 25, 2018 Antwerpen
parkeergelegenheid : Interparking Diamant – Appelmansstraat 25 – 2018 Antwerpen

wie zijn en hoe vind je potentiële klanten?
het kanaal open krijgen

vragen stellen en doorvragen
elevator pitch

opmaak van naamkaartjes
opvolging van potentiële klanten


