
LEER TUSSEN DE REGELS DOOR LEZEN!

Een unieke methode, gebaseerd

op een bundeling van krachten

tussen BLIK en Drijfveerkracht.

VOOOS MET JE
KLANT

O P L E I D I N G

Voor een klantrelatie die op wieletjes loopt.



WAT DE KLANT
NIET ZEGT
MAAR WEL
DENKT
KLAAR OM HET EENS VAN
EEN HELE ANDERE KANT TE
BEKIJKEN?

Natuurlijk hoopt iedereen op een product

of dienst waar de wereld op zit te

wachten, waar mensen voor in de rij gaan

staan. De realiteit is dat dit maar zelden

gebeurd. Dan komt de vaardigheid

verkopen om de hoek kijken. Sommige

bezitten een natuurlijk talent, maar voor

iedereen geldt dat het een vak apart is!

Klanten worden niet per se overgehaald

door een goed verhaal en laten zelden het

achterste van hun tong zien over de

redenen waarom ze geen interesse

hebben. Wat zou het nou betekenen als je

de klant kunt 'lezen' en kunt achterhalen

wat ze niet laten blijken?

Het unieke VOOOS model helpt je stapsgewijs door

het proces van herkennen en reageren heen.



DE OPLEIDING

In deze opleiding komen de technieken

voor verkoop samen met de technieken

van het lezen van mensen: NLP (neuro

linguïstisch programmeren), face- en

bodyprofiling, lichaamstaal lezen en  sales

vaardigheden. Drijfveerkracht en BLIK

slaan de handen ineen om verkopers een

set van unieke vaardigheden te leren om

zo de sales te verbeteren.

HET PROGRAMMA

De opleiding bestaat uit vijf dagen met de

volgende thema's: 

 

V Dag 1: de impact van de verkoper (je

maakt een SWOT van jezelf als verkoper)

en de kracht van de eerste indruk.

O Dag 2: klanttypes leren onderscheiden

op basis van lichaamsbouw,

(lichaams)taal, gedrag en omgeving. 

O Dag 3: verdieping in lichaamstaal lezen

en gespreksvaardigheid om de uitdaging

van de klant te koppelen aan het aanbod.

O Dag 4: vriendenwiel, verkopen pas

wanneer de noodzaak gecreëerd is

S Dag 5: technieken voor het closen,

toepassen van het totale model. 

 

Je krijgt praktijkopdrachten mee om het

geleerde meteen toe te passen in echte

gesprekken.



WAT KAN IK ERMEE?

Nog voordat de (potentiële) klant nog

maar een woord heeft gezegd, kan jij al

een inschatting maken van zijn of haar

persoonlijkheid op basis van hoe het

lichaam gebouwd is, hoe het kantoor er uit

ziet, welke kleding er wordt gedragen etc.

Vervolgens leer je de juiste vragen stellen

en de woorden er uit te filteren die je

vervolgens in jouw pitch wilt gebruiken.

Dat doe je pas wanneer je bij de klant de

noodzaak tot aankopen duidelijk hebt

gemaakt. 

 

Een grote meerwaarde, volgens de

deelnemers, is dat ze zich veel zekerder

en meer ontspannen zijn gaan voelen in

het verkopen. 

DE INVESTERING

Kosten voor deelname zijn € 1995 

 exclusief of vrijgesteld van BTW. Bij dit

bedrag zijn inbegrepen: thee, koffie,

versnaperingen en lunch. Je ontvangt ook

een bewijs van deelname.

met gratis
boek en sales

profiel


