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Sales in de B2B
technologie
Markt

Voor startende en junior business

development professionals hebben

we een Sales Onboarding Bootcamp

ontwikkeld. Tijdens deze bootcamp

krijgen ze een vaktechnische

opleiding om productief, innovatief

en aansluitend bij de huidige tijd te

kunnen werken. Tijdens de Sales

Onboarding Bootcamp geven we

gedurende 3 aaneengesloten weken

een vaktechnische en praktische

opleiding waarin de professional de

vaardigheden, kennis en kunde

aangereikt krijgt. 

 

De bootcamp wordt gehouden in

Woerden bij de Salesmarketeer

Academy. We trainen de actuele

basisbeginselen van B2B solutions,

Marketing, Sales modellen,

telefonische en digitale lead generatie,

basiskennis ICT, het herkennen van

pijnpunten, werkorganisatie,

LinkedIn, social selling en zelfsturing.

Na de bootcamp heeft men de

vaardigheden om productiever te

werken in de commercie van

B2B/ICT solutions.
 

In de tweede week van de training zal

de deelnemer zelf een lead generatie

campagne van uw bedrijf uitvoeren.

In de training zit een assessment. Het

traject wordt afgesloten met een

certificaat.
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Inhoud Sales
Onboarding Bootcamp

 

 

Ontwikkeling van traditioneel naar omni

channel selling  

De kracht van LinkedIn

Presenteer jezelf

Gebruik je netwerk  

Effectief bloggen

Effectieve e-mails en Inmails maken 

Digital Sales 

 

MKB en enterprise accounts in Profit en
Non Profit  
Drivers voor veranderingen en pijnpunten
Wendbaarheid: adoptie en innovatie
Kenmerken van koopgedrag

MKB en enterprise accounts in de tech
industrie  
Waarde proposities
Dynamiek in B2B tech-bedrijven
Ontwikkeling B2B solutions marketing &
actuele B2B lead generatie

Working in the B2B Tech Market
De afnemer:

 
De aanbieder:
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Plaats in de organisatie

Domein en werkzaamheden

Pipeline Management 

Vaardigheden / profiel

Tools & andere randvoorwaarden  

Werken met targets

Succesfactoren

Meest gebruikte sales methoden en

technieken

Relatiemanagement & challenger sale 

Toekomst van het vak

B2B Business Development 

De ontwikkelingen in privacy en outbound

benadering

De voorbereiding en introductie

De DMU en onderlinge verhoudingen   

Het gesprek: luisteren, begrijpen &

doorvragen

Omgang met weigeringen en weerstanden

Kwalificatietechnieken 

De afronding: de call to action bepalen

Wat is een afspraak   

Effectief samenvatten in een

gespreksverslag

Doe meer met je stem, houding en indruk

Value Driven Calling 
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Persoonlijk ontwikkelen als belangrijkste

motivator 

Het vaardigheidsassessment en leerplan

Houd je workload in balans 

Time management en prioriteitsstelling 

Tools voor productief werken

Gelijkwaardig en waardevol samenwerken

Effectief communiceren: feiten en emotie 

Effectief leren en verbeteren: op weg naar

zelfsturing 

Oplossingsgericht denken

Assessment persoonlijke valkuilen leren

herkennen en hoe deze te om te buigen.

Pragmatische dag-week-maandplanning

leren maken

Balans in persoonlijke ontwikkeling en

productiviteit 

Verwacht u meer betrokkenheid van uw

junior sales professionals? Of wilt u uw

business development naar een hoger

niveau tillen? Neem contact met ons op! 

 

Tel: +31 348 76 06 38

Mail: info@salesmarketeer.nl 


