
Beurstraining  
  
Bestemd voor: 
Medewerkers die zich op vakbeurzen professioneel willen presenteren.  
  
Een vakbeurs, een goede gelegenheid om in contact te komen met je klanten en potentiele 
klanten. Maar hoe zorg ik voor een professionele presentatie en hoe kom ik daadwerkelijk in 
contact met de juiste personen? BusinessBuilding biedt een praktische training aan om de 
mogelijkheden van een vakbeurs optimaal te benutten. 
  
Resultaat : na deze beurstraining is iedereen voorbereid op een professionele presentatie met 
als resultaat waardevolle contacten en opvolgkansen. 
 
Specificaties: 
* Duur: 1 dag 
* Voordelen voor OOM-leden 
* Mogelijkheid voor in-company 
* De training kan aangevuld worden met een individuele coaching 
* Maximaal aantal deelnemers per opleiding: 10 
* Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat 
* Investering € 450 per deelnemer 
 
  
1. Doelstellingen 

 Hoe formule er je doelstellingen voor een beursdeelname? 
 Welke afspraken maken we over standgedrag, samenwerking en opvolging? 
 Hoe creëren we bezoek aan onze stand? 
 Wie verwachten wij als bezoekers? 
 Voldoen wij aan de verwachtingen van de bezoekers? 

  
2. Een goede presentatie 

 Hoe zorgen we voor een goede uitstraling? 
 Hoe tonen we ons onderscheidend vermogen? 

  
3. Bezoekers 

 Met wie wil je in gesprek? 
 Wat wil je in het gesprek bereiken? 
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4. Benaderingstechniek 
 Wat is je openingstactiek?  
 Hoe check je snel het potentieel bezoeker? 

 
5.  Gesprekstechniek 

 Hoe bouw je een (kort) verkoopgesprek op? 
 Hoe kun je argumenteren aan de hand van productvoordelen? 
 Hoe herken je koopsignalen? 
 Welke rol speelt taal- en stemgebruik en non-verbaal gedrag? 

  
6.  Afsluittechniek 

 Hoe stuur je aan op een order of vervolgafspraak? 
 Hoe registreren we de bezoekers en de gewenste vervolgacties? 

  
Bijzonderheden 
Mogelijkheid voor in-company. De training kan worden aangevuld met individuele coaching.  
  
Gewenste opleiding: 
Verkoopervaring en actieve deelname op vakbeurzen.  
  
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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