
Voor wie?
 Voor iedereen, die zich herkent in één van de onderstaande zakelijke en/of privé situaties:
• Ik weet als professional alles van de markt en mijn producten en/of diensten.... maar toch zou ik nog betere resultaten kunnen behalen.  
•  Ik zou graag (nog) beter mijn doel willen bereiken door het vaststellen van de behoefte van mijn gesprekspartner en deze in lijn brengen 
 met mijn eigen behoefte.
• Ik zou graag tegenwerpingen van mijn gesprekspartner met succes kunnen weerleggen.
• Ik zou graag tot een onderscheidend voorstel willen komen in een gesprek of presentatie.
• Ik zou graag mezelf, ideeën en plannen effectief willen pitchen door logisch opgebouwde presentaties.

Ons voorstel: Neem deel aan deze Quick Relatietraining
Als jij één van deze situaties herkent, dan is de denkmethode - Overtuigend (jezelf) Verkopen nuttig voor jou, waardoor je zowel zakelijk
als in privé vanuit kracht sterker overkomt.

Programma
 Training van de denkmethode van Overtuigend (jezelf) Verkopen:
• Klantenkennis en klantbehoefte
• Associaties en constructief feedback geven
• Gebruik van effectieve communicatietechnieken
• Het weerleggen van tegenwerpingen
• De denkmethode van Overtuigend (jezelf) Verkopen
• Oefening van een OV-presentatie in een groep
• Oefenen van een OV gesprek per individuele deelnemer of bedrijf/organisatie

Wat levert het je op!
• Eén logische en effectieve denkmethode, zowel zakelijk als privé toe te passen.
• De vaardigheid en ervaring OV-presentaties op te stellen en OV-gesprekken uit te voeren.
• Effectief jezelf, idee of plan te pitchen.
• Effectieve resultaten in jouw verkoopgesprekken, niet alleen voor jezelf, maar zeker ook voor de klant.
• Meer business voor beiden; win-win!

Ons aanbod voor iedere Quicksponsor
Ter kennismaking nodigen wij je uit deel te nemen aan deze relatietraining. De eerste deelnemer per bedrijf ontvangen wij geheel om niet.
Wil je meer deelnemers afvaardigen, dan berekenen wij je het tarief van € 495 voor deze training.
 
• Data:  Donderdag 31 mei of vrijdag 1 juni
• Locatie:  Quick Clubgebouw
• Tijdstip: Inloop; 09.00 uur; start programma: 09.30 uur; einde 17.00 uur
  Lunch en borrel worden verzorgd
• Trainers:  Derick Maarleveld, Erik van Nieuwpoort, Sven van der Wal
• Deelnemers: Maximaal 9 per dag

Aanmelden kan tot en met 30 april 2018 via e-mail: derick@peopleandcompany.nl of erik@peopleandcompany.nl of sven@peopleandcompany.nl
Meer informatie? Derick Maarleveld 06 – 52 40 50 87,  Erik van Nieuwpoort 06 – 42 08 02 44, Sven van der Wal 06 – 23 49 29 00.

Relatietraining voor Quick Sponsors:
Ontdek de denkmethode
Overtuigend (jezelf) Verkopen
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People & Company is de nieuwe bedrijfsnaam van Maarleveld Van Nieuwpoort & Partners.
Wij maken mensen en organisaties effectief, zodat organisaties hun doelstellingen realiseren 
en mensen meer betrokken zijn bij hun werk… It all begins with people


