
 
 

Adviserend Verkopen voor technici 
  
Bestemd voor: 
* Commercieel-technisch adviseurs in binnen- of buitendienst 
* Accountmanagers 
* Overige medewerkers met regelmatig klantcontact 
  
De verwachtingen van de klant waarmaken vereist naast productkennis ook sociale empathie en 
commerciële vaardigheden. De training Adviserend Verkopen voor technici is modulair opgebouwd 
en wordt in acht aansluitende weken, één dag per twee weken gegeven. Het voordeel van deze 
werkwijze is dat deelnemers het geleerde direct in de praktijk kunnen toepassen en hun ervaringen 
in de volgende sessies kunnen delen en evalueren.  
Gedurende de trainingsperiode en tot drie maanden daarna, worden de deelnemers door de trainer 
in de praktijk ondersteund. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van een interactieve app. Hierdoor 
kunnen wij garanderen dat het geleerde ook daadwerkelijk wordt toegepast in de praktijk. 
Desgewenst maken wij kwalitatieve en kwantitatieve resultaatafspraken met de opdrachtgever.  
   
Resultaat: na het volgen van deze cursus ben je goed voorbereid op het verkoopgesprek. Je zal 
verkoop- en gedragssignalen herkennen en deze beter benutten in het gesprek. Dankzij een goede 
verkoopstructuur en nazorg, zal de scoringskans van jouw gesprekken aanzienlijk verhoogd worden.  
 
Specificaties:  
* Duur: 4 dagen verspreid over acht weken  
* Voordeel voor OOM-leden 
* Mogelijkheid voor in-company  
* De training kan aangevuld worden met individuele coaching  
* Maximaal aantal deelnemers per opleiding: 10  
* Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat 
* Investering : € 1.550 per deelnemer 
 
Op welke onderdelen word je getraind? 
  
1. Het koopproces 

a.  Welke koopfases zijn er en hoe herken ik deze?  
b.  In welke fase bevindt mijn klant zich en wat staat mij te doen? 
c.  Op welke punten beoordeelt een koper mij?  
d.  Hoe speel ik in op de andere gedragsstijlen? 
e.  Praktijkvoorbeelden en -simulaties 
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Het verkoopproces  
a.  Wat is het onderscheid tussen product-selling en consultative-selling en wat zijn de b.  
toepassingsmogelijkheden? 
c.  De theorie achter adviserend verkopen 
d.  Wat is de structuur voor een goed verkoopgesprek? 

  
 Het adviserende verkoopgesprek 

a.  Voorbereiding  
b.  Introductie en jouw inspirerende elevator pitch 
c.  Behoeftebepaling door de juiste vraagstelling 
d.  Afstemming met je gesprekspartner 
e.  Hoe ga ik om met weerstanden en tegenwerpingen?  
f.  Afsluiting en het concreet maken van de vervolgstappen 
g.  Nazorg met een verhoogde scoringskans 
h.  Praktijkvoorbeelden en -simulaties 

   
Bijzonderheden 
Mogelijkheid voor in-company. Eventueel uit te breiden met 1-op-1 coaching.  
  
Gewenste opleiding: 
Enkele jaren verkoopervaring. Functionerend op MBO-/HBO-niveau. 
  
Lesmateriaal: 
Werkboek, diverse hand-outs en BusinessBuilding app. 
  
Voor meer commerciële trainingen voor technici: 
https://www.businessbuilding.eu 
  
Cursusplaats: 
Nieuwegein, of in overleg   
  
Organisatie: 
BusinessBuilding 
Wattbaan 1 
3439 ML Nieuwegein 
Tel 088 0111 333 
Mail: Trainingen@businessbuilding.eu 
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