
   

 

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: De klant op 1! 
Een klant wil niet graag dat er aan hem verkocht wordt, een klant wil wel kopen! 
 
Het verkopen (is) voorbij 
In vrijwel elke salestraining of salesworkshop leert u strategieën om beter te verkopen. Die 
strategieën zijn alleen effectief wanneer ze op het juiste moment worden ingezet. Timing is 
daarom van groot belang. De valkuil van de net iets te enthousiaste verkoper die te snel een 
voorstel doet, levert vaak een geïrriteerde klant op. In deze workshop draait het voornamelijk 
om uw klant en het beslis-/koopproces dat zich afspeelt in zijn hoofd. Hoe u daarop op het 
juiste moment effectief kunt inspelen om de klant te helpen gemakkelijker tot een besluit te 
laten komen. 
 
Wat u leert in deze workshop 
- de 6 stappen van het koopproces (IMPACT-Beslismodel®) 
- welke vragen klanten zichzelf stellen tijdens dit proces 
- 6 krachtige strategieën om invloed uit te oefenen op dit beslisproces 
- hoe u eenvoudig de drijfveren van uw klant kunt achterhalen en hierbij aansluiten 
- hoe u de juiste dingen doet op het voor de klant juiste moment 
 
Het resultaat van deze workshop 
U herkent eenvoudig en razendsnel in welke fase van het beslisproces uw klant zich bevindt en begrijpt 
hoe u daarop invloed kunt uitoefenen. 
 
Voor wie is deze workshop bedoeld? 
Voor verkopers, salesmanagers, ZZP-ers, consultants, kortom iedereen die met klanten te maken heeft 
en beter wil begrijpen hoe zij tot een koopbesluit komen. 
 
Duur van deze workshop De duur van deze workshop bedraagt 4 uur.  
 
Trainingstijden en locatie 
Trainingstijden: 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. 
 
 


