
 

Salesmanagement voor technici  
  
 Bestemd voor:  
* Salesmanagers 
* Commercieel Directeuren 
* Directeuren 
* Leidinggevenden aan salesteams 
 
Leidinggeven aan een salesteam heeft zo zijn eigen uitdagingen. Hoe zorg je er voor dat 
accountmanagers optimaal presteren en met plezier en passie de klanten bedienen? BusinessBuilding 
biedt leidinggevenden die deze vragen herkennen een concrete en praktische training aan, om zo de 
mogelijkheden van het salesteam optimaal te benutten, veranderingen te bewerkstelligen en maximaal 
resultaat te boeken 
 
Resultaat :  
Na deze training ben je in staat om je sales team goed te leiden en te begeleiden. Je hebt je team in 
kaart gebracht en kent haar uitdagingen en talenten. Je weet hoe je medewerkers kunt coachen en 
aansturen en hoe je veranderingen bewerkstelligt. Zo kun je samen met je team een duurzaam 
optimaal resultaat realiseren. 
 
 Specificaties: 
* Duur: 2 dagen 
* 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 is € 1725 per deelnemer  

 
Op welke onderdelen word je getraind? 
  
1. Hoe stuur ik mijn salesteam aan? 

1. Welke structuur kan ik volgen? 
2. Welke interne meetings zijn nodig? 
3. Welke frequentie van overleg is nodig? 
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2. Hoe coach ik mijn accountmanagers naar goede resultaten en met oog voor hun persoonlijk welbevinden? 

1. Hoe analyseer ik de uitdagingen en talenten van mijn salesteam? 
2. Hoe krijg ik inzicht in mijn kernkwaliteiten en die van mijn teamleden? 
3. Hoe haal ik het meeste rendement uit mijn bilatgesprekken? 
 

3.  Hoe manage ik mijn salesmensen en salesactiviteiten? 
1. Wat kom jij tegen in de praktijk en hoe ga jij daar mee om? 
2. Hoe ontwikkel je een verkoopstrategie? 
3. Hoe stuur je accountmanagers aan op commercieel gebied? 
4. Hoe pas ik het Customer Journey model toe in de praktijk? 
5. Welke conclusies kan ik uit mijn data halen? En hoe doe ik daar mijn voordeel mee? 
6. Hoe formuleer ik een uitdagend en realistisch salesplan? 

 
 
Bijzonderheden 
Desgewenst maken wij met opdrachtgevers en deelnemers kwalitatieve en kwantitatieve resultaatafspraken. 
Voorafgaand aan de training voeren wij een intakegesprek met de kandidaat en zijn leidinggevende.   
 
Gewenste opleiding: 
Leidinggevend aan salesmedewerkers, ruime ervaring in verkoop. 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 
 

https://www.businessbuilding.eu/

