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Sales Activity Management / Accountplanning
Algemene informatie:
Resultaten zijn een gevolg van
aktiviteiten en bijbehorende
competenties. Sturen op resultaten
heeft dus weinig zin. Toch stelt deze
training jouw commerciële
doelstelling centraal en wordt er
gewerkt aan een activiteitenplan dat
ervoor zorgt dat ook jij meer grip
krijgt en met meer zekerheid je
commerciële doelstelling gaat
behalen. Deze training is inmiddels
gegeven aan meer dan de helft van de
beursgenoteerde bedrijven in NL en
is ook nu voor jou beschikbaar in
deze open trainingen variant
Deze training rond je af met een
volledig individueel commercieel
plan!
Doelgroep:
Je bent verantwoordelijk voor het
realiseren van een commerciële
doelstelling en hebt behoefte om met
méér zekerheid deze doelstelling te
behalen.
Move the Crowd:
Move the Crowd biedt deze opleiding
aan met 3 zekerheden:
1. Move the Crowd Certificaat
2. Kort(st)e doorlooptijd
3. Laagste prijsgarantie

Programma-onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De 3 commerciële
sturingsvariabelen
Het commerciële
planningsmodel
Target versus Actual
Target versus Activiteiten
Activiteiten versus Competentie
Het maken van een
backwardsplanning
Het vasthouden van bestaande
klanten
De impact van CL en RB
Het in kaart brengen van de
salesfunnels
Forcastmethodiek
Selectiecriteria voor nieuwe
klanten
Het opstellen van jouw
commercieel plan gericht op het
behalen van jouw commerciële
doelstelling

Duur
4 dagdelen
Vorm:
Klassikaal
Investering:
€ 990,-- excl. BTW
Inclusief:
• Alle benodigde leer- en
oefenmaterialen,
• Arrangement (zaalhuur, koffie,
thee en lunches bij de
dagopleiding).
• Onbeperkte hulp buiten de
opleidingsuren in de vorm van
telefonische en E-mail
ondersteuning.
Resultaten:
Na het afronden van de opleiding ben
je in staat om:
• Je doelstelling met meer
zekerheid te kunnen behalen
• Klanten te winnen en klanten te
behouden.
• Je salesfunnel beter te managen
waardoor je met minder
inspanningen meer resultaat
bereikt.
• Je creëert jouw individuele
commerciële plan voor komend
jaar
• Meer omzet, meer winst!
• Veel leuker werk!

