
24 uur voor 
enthousiaste klanten 
en medewerkers

Begrijp je wat je klant echt wil en kun je de verwachtingen van 

je klant overtreffen? Dan heb je er een enthousiaste en trouwe 

klant bij! Zelfs een waardevolle ambassadeur voor jouw merk. 

Zo creëer je effectief meerwaarde voor jouw bedrijf. Deze training 

geeft je in 24 uur de juiste inzichten en vaardigheden.

Wat levert deze training jou op?

✓ Meer informatie en inzicht in intenties van gesprekspartners

✓ Tijdsbesparing

✓ Minder kans op verkeerde beslissingen

✓ Meer en trouwe klanten 

✓ Verbetering bedrijfsimago

✓ Klanten worden jouw ambassadeur en promotor 

✓ Vergroten van jouw omzet!



“Inlevingsvermogen in je klant betekent
ook zijn lichaamstaal leren begrijpen.”

Groeien door klantgerichtheid
Nu de economie flink groeit kunnen ook ondernemers weer werken aan de ontwik-

keling en groei van de eigen onderneming. De huidige klant is wel steeds kritischer

over de juiste prijskwaliteit-verhouding van goederen en diensten en verwacht

uitstekende service. Dit wordt nog eens versterkt door social media en het delen van 

reviews. Dit vereist goede kennis van en inlevingsvermogen in de klant. En vooral een

andere mindset, want niet de processen, ICT en productiviteitsdoelstellingen staan

centraal, maar de gewenste ervaring en beleving van de klant. Hierdoor kun je 

excelleren in klantgerichtheid. Zo vergroot je het aantal klanten en je omzet.

De kracht van non-verbaal
Voor succesvolle ondernemingen is de klantreis leidend. De invulling van de contact-

momenten in die reis zijn van grote invloed op de effectiviteit van de communicatie en

het verkooptraject. Cruciaal is dat daarbij de intenties van de klant volkomen duidelijk

zijn. Immers, bij persoonlijke communicatie is het grootste deel van de communicatie

non verbaal. Voor succesvol persoonlijk contact moet je de lichaamstaal van je klant

dus goed kunnen lezen en begrijpen. Hierdoor verkrijg je meer relevante informatie, 

neem je betere beslissingen en bespaar je veel tijd. Een win-win situatie voor zowel jou

als jouw gesprekspartner.



Overtuigende klantreis
Onderscheidend vermogen en een inspirerende corporate story vanuit een ambitieuze 

visie zijn belangrijke uitgangspunten om een goede klantreis te creëren. Daarmee 

verleiden en overtuigen we de doelgroep. De juiste gereedschappen stimuleren en 

faciliteren de koopintentie. De vaardigheid van de verkoper heeft grote invloed op het 

succes van de verkoop. Enthousiaste medewerkers zijn een belangrijke voorwaarde voor 

enthousiaste klanten. We overtreffen en overstijgen zelfs de verwachtingen van de 

klant, en intern dus ook van de medewerkers. Deze klanten en medewerkers zijn trouw 

en waardevolle ambassadeurs en promotors voor jouw merk. 

Inzichten en praktische vaardigheden
Wij leveren geen training in verkooptechnieken, geen verkoopcapaciteit en ook geen 

leads. Jouw enthousiaste klanten en medewerkers gaan daar straks namelijk voor 

zorgen. Wel leren we je vaardigheden aan om de lichaamstaal van je gesprekspartner 

te doorgronden, zodat je verkoopgesprek veel effectiever wordt. Tevens geven we 

inzicht in en handvatten voor het creëren van een optimale klantreis en om te excelleren 

in service. Zo creëer je enthousiaste klanten en medewerkers voor jouw bedrijf.

Meer informatie
Renata Beijen +31 6 254 430 66| renata@managementrb.nl | www.managementrb.nl

Maar er is meer…
Onze aanpak is goed meetbaar en te koppelen aan 

vooraf opgestelde prestatie-indicatoren. We zijn dan 

ook graag betrokken bij de succesvolle implementatie 

van jouw non-verbale gespreksvaardigheden en een 

effectieve klantreis. Daarom bieden we na deze training 

een kosteloze strippenkaart van vier uur. Daarmee kun 

je naar eigen behoefte aanvullende kennis en 

vaardigheden van ons vragen of korting krijgen op een 

volgende training.

Incompany
• Driedaagse (24 uur) training op maat 
• Inspelen op specifieke situaties in jouw organisatie
• Groep van max. 8 personen
• Prijs op aanvraag

Open inschrijving 
• Verkorte, interactieve training van 6 uur
• Ook voor ambitieuze ZZP-ers
• Groep van max. 8 personen
• € 495,- (excl. BTW) per persoon, inclusief lunch 


