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Verfrissende blik
op verkopen  
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Frisse blik nr. 1
De essentie van verkopen

Hoe denk ik over verkopers? 

Opdracht: Onderzoek je overtuigingen

Hoe denk ik over verkopen? 

Hoe denk ik over mezelf verkopen? 
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Frisse blik nr. 1
De essentie van verkopen

Positieve overtuigingen over verkopen

1. Hoe meer klanten ik heb, des te meer impact heb ik met mijn werk 

2. Als ik mezelf niet durf te verkopen, doe ik mensen die mijn hulp goed 
kunnen gebruiken tekort 

3. Een goede verkoper verkoopt nooit een televisie aan een blinde 

4. Verkopen is klanten helpen een goede koopbeslissing te nemen 

5. Ik verkoop alleen iets als de klant er echt mee geholpen is 

6. Ik geloof dat mijn klanten hun investering dubbel en dwars zullen 
terugverdienen 

7. Mijn diensten zijn een koopje ten opzichte van de waarde die ik bied 

Welke ideeën helpen mij om lol te krijgen in verkopen? 
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Vragen om je op weg te helpen: 

Hoeveel verdien je? 

Waarom is het belangrijk voor je om deze inkomsten te hebben?  

Hoe voelt het dat je dit gerealiseerd hebt? 

Wat heb je allemaal gekocht waar je vroeger van droomde? 

Waar geef je nu met gemak geld aan uit?  

Hoe zien je vakanties eruit?  

Waar woon je? En hoe ziet je huis eruit?  

Wat voor kleding draag je?  

Wat is er veranderd voor je omgeving, je gezin, nu je dit inkomen hebt?  

Wie profiteren er allemaal van je succes? Op welke manier?  

Wie of wat steun je met je geld?  

Welke cursussen/opleidingen/coachprogramma’s volg je?  

Hoe voelt het dat je dit allemaal kunt doen?  

Frisse blik nr. 2
Het lonkende perspectief

Opdracht 1: Wat is jouw lonkende perspectief? 
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Mijn lonkende perspectief…

Frisse blik nr. 2
Het lonkende perspectief
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Opdracht: Het lonkende perspectief van jouw klanten

De impact cirkel voor individuen                         

Welke impact heb ik met mijn werk? 

Impact op 
gezondheid 

Impact op 
relaties 

Impact op 
financiën

Concrete 
resultaten van 

jouw dienst 
voor jouw 

klant 

Impact op 
toekomstperspectief 

Frisse blik nr. 2
Het lonkende perspectief
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De impact cirkel voor organisaties                               

Impact op 
klanten 

Impact op 
personeel

Impact op 
financiën

Concrete 
resultaten van 

jouw dienst 
voor jouw 

klant 

Maatschappelijke 
betekenis

Frisse blik nr. 2
Het lonkende perspectief

Welke impact heb ik met mijn werk? 

Opdracht: Het lonkende perspectief van jouw klanten
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Frisse blik nr. 3
Nooit meer koude acquisitie

Opdracht: Ontwikkel jouw verleidelijke gratis sessie

Wat is het onderwerp?

Op welk probleem geeft deze sessie antwoord?

Welke resultaten bereikt jouw klant door met jou aan het werk te gaan? 

Hoe ga je de sessie noemen? 

Wie ga je uitnodigen?
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