
   

 

Office "De Drie Hoefijzers � Ceresstraat 13 � 4811CA � Breda � Netherlands - P.O. Box 7 � 4844CN � Terheijden � Netherlands 
+31 (0)76 572 02 87 � info@improvementprofs.com � www.improvementprofs.com 

 
 
 

 
Workshop Verkopen met NLP  

Krachtige verkoop- en gesprekstechnieken om meer uit uw gesprekken te halen 

In de ideale situatie leidt elk verkoopgesprek tot een deal met de beste marge, de optimale 

afzet en een tevreden, loyale klant. In werkelijkheid loopt dit weleens anders. Krachtige 

technieken en strategieën uit Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) kunnen u die extra 

tools verschaffen om tot een bevredigend resultaat te komen.  
 
Wat u leert in deze workshop  
- krachtige en bewezen strategieën om uw verkoopgesprekken nog beter af te stemmen op uw klant 
- hoe u “rapport” kunt opbouwen met uw klant: de kunst van het afstemmen 
- hoe u optimaal omgaat met klanten die visueel, auditief of kinesthetisch zijn ingesteld 
- hoe u uw mindset positief kunt beïnvloeden door een aantal NLP-vooronderstellingen 
- de kracht van mindset op uw handelen 
- hoe u taal bewust kunt inzetten om het onbewuste van uw klant te beïnvloeden 
 
Het resultaat van deze workshop 
U beschikt over een aantal krachtige technieken en strategieën waardoor nog betere resultaten 
bereikt met uw verkoopgesprekken. 
 
Voor wie is deze workshop bedoeld? 
Voor bedrijfseigenaren, verkopers, salesmanagers, ZZP-ers, consultants die hun (commerciële) 
communicatie nog verder willen verbeteren. 
 
Duur van deze workshop 
De duur van deze workshop bedraagt 4 uur.  
 
Workshoptijden en locatie 
Tijden: Deze workshop is van 13.00 tot 17.00 uur. 
Locatie: Markstraat 29, 4844CN Terheijden (bij Breda). 
U kunt gratis parkeren rond het pand. 
 
Data en inschrijving 
Deze interactieve workshop wordt verzorgd op meerdere data.  
Bezoek voor data en inschrijving onze website: www.improvementprofs.com  
 
Investering 
De investering voor deze workshop inclusief koffie, thee, water en hand-out bedraagt slechts € 95,00 
excl. BTW per deelnemer. Betaling dient plaats te vinden voorafgaand aan de workshop. Er vindt 
geen restitutie plaats bij afzegging; wel kunt u iemand anders in uw plaats laten deelnemen. 
 
 


