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TrainingspakkeTTen van ehcs 
 
 

effecTief Telefonisch verkopen; acquisiTie 
2 dagdelen 

Tijdsbesteding deelnemer: ± 10 uur (deelname en voorbereiding) 
Winst in efficiëntie op sales van de deelnemers: minimaal 25% 

 
In deze training komen de volgende onderwerpen zeker aan de orde: 

Voor- en nadelen van telefonisch contact 
Professioneel openen van een telefoongesprek 

Persoonlijkheid en etiquette 
Taal, stemgebruik en houding 

Vermijden van verkeerde en onzekere opmerkingen 
Algemeen inzicht in het menselijk doen en laten 

Vertrouwen wekken 
Luisteren en contact 

 
Reageren op bezwaren, verwijten en beweringen 

Hanteren van de verschillende bezwaartechnieken in de dagelijkse praktijk 
Voorkomen van dominantie 

Contactweerstanden verkleinen en voorkomen 
Professioneel omgaan met ‘gatekeepers’ 

Maken van de afspraak of deal 
Concrete bespreking van individuele aandachtspunten voor de deelnemers 

 
een volledige Training in Telefonische effecTiviTeiT 

 
 
 

effecTief verkopen; van acquisiTie ToT afTersales 
3 dagen of 6 dagdelen 

Tijdsbesteding deelnemer: ± 30 uur (deelname en voorbereiding) 
Winst in efficiëntie op sales van de deelnemers: minimaal 25% 

 
de naam zegT heT al, alles komT aan bod in diT maaTwerk pakkeT 
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effecTief aan Tafel verkopen; heT verkoopgesprek 
 

3 dagdelen 
Tijdsbesteding deelnemer: ± 15 uur (deelname en voorbereiding) 

Winst in efficiëntie op sales van de deelnemers: minimaal 25% 
 

In deze training komen de volgende onderwerpen zeker aan de orde: 
Communicatie 

Etiquette en representatie 
Professionele gespreksopening 

Aansluiting vinden en vertrouwen opbouwen. 
Gesprekstechnieken 

Behoefte- en probleemanalyse, vraagtechnieken 
Bezwaren, verwijten en beweringen 

Argumenteren en presenteren 
Afsluittechnieken en ‘closing the DEAL’ 

 
alle 6 fasen van heT verkoopgesprek, de vraag- en 

gespreksTechnieken 

 
 

 
Alle trainingen van EHCS zijn inclusief een intake van een uur met de 

manager, bevatten een persoonlijke voorbereidingsmodule voor iedere 
sessie, een persoonlijke evaluatie met opgestelde praktijk leerdoelen en 

een certificaat van deelname. Na de afgeronde training vindt er een 
evaluatie plaats met de manager op basis van de behaalde resultaten 

 

 
 
 
 
 
 

Prijs per dagdeel tot 4 deelnemers is 400 euro, supplement per extra 
deelnemer is 75 euro 

 
Deze all-in prijzen zijn exclusief 21% BTW en eventuele kosten voor externe locatie en catering 


