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Online 
zichtbaarheid

Wie zijn je klanten?
Wat belooft jouw merk aan de klant? 
Welke kanalen gebruikt je "buyer persona" het meest?

Wat is je visie? 
Wat is je missie? 
Wat zijn je kernwaarden en kernkwaliteiten? 

De online zichtbaarheid geeft je de mogelijkheid om in contact te
blijven met mensen die je bedrijf en je missie interessant vinden.

Het is belangrijk om je "buyer persona" te identificeren. 93% van de
bedrijven die de buyer persona duidelijk hebben geïdentificeerd
bereiken hun winst doelen met succes. 

Weet vervolgens hoe je jouw doelgroep moet benaderen. Kies voor de
kanalen die het beste bij je klanten en merk passen. Dit kan o.a door
het gebruik van verschillende online kanalen (Instagram, LinkedIn,
Twitter, Facebook etc). 

Daarnaast is het belangrijk om het volgende online te communiceren:

Het in beeld brengen van reviews is belangrijk. In totaal leest 95% van
de klanten eerst een review voor ze een aankoop doen. Tegelijkertijd
kan een review je al een conversie rate geven van 354% (BazaarVoice).
Het is dus belangrijk om reviews en cases te presenteren via je website
en social media. 

 



Wie ben jij als persoon en bedrijf?  
Wat verkoop je als bedrijf? 
Waarom en wie koopt het? 
Welk probleem lost je bedrijf op?  
Waar staat het bedrijf voor (Missie & Visie)

Met leadgeneratie breng je alle activiteiten in kaart om inzicht te krijgen in
wie je lead is, wat hun interesse is in jouw product en  wat de kans is dat
ze het product/service kopen. Het grootste doel is het managen van de
stakeholders verwachtingen. 

Belangrijk binnen stakeholdermanagement is contact. In totaal heb je
tussen de 7 tot 10 contactmomenten nodig om een prospect tot jouw
klant te maken. In een markt waarin steeds meer digitaal wordt
gecommuniceerd, is de behoefte groot je te kunnen onderscheiden op een
persoonlijke manier. In totaal koopt 49% van de kopers impulsief na het
zien van een gepersonaliseerde shop ervaring. Om te personaliseren moet
je de merkidentiteit en buyer persona goed voor ogen hebben:

Heb je dit duidelijk op papier? Werk dan aan een originele grijpende 
 gepersonaliseerde pitch! 

De telefoon is een krachtig instrument. Vaak ondergewaardeerd in deze
tijd waarin alles per mail of social media gaat. Wat onderscheidt nu écht de
telefoon van de digitale weg? Dat is het persoonlijk contact. Mensen zijn
sociale wezens die behoefte hebben aan sociaal contact. Ervaring leert dat
persoonlijk contact verbindt. 

Met de grijpende pitch en de juiste contactpersonen ga jij aan de slag! 
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Een succesvol 
belscript 

Doelgroep, wat zijn hun wensen en eisen
Bel op het juiste tijdstip 
Weet wie de beslisser is 
Informeer over eventuele events 
Zorg voor een goede "call to action" 

Verhoog je succes aan de telefoon met een goed werkend belscript 

Dit belscript werkt , zo weten wij uit eigen ervaring. Zorg voor commitment,
toon interesse en verover de 'next step' 

Een succesvol belscript begint met het identificeren van:  

 



Weerstanden kennen wij allemaal. In de sales kom je die dagelijks tegen.
Vooral wanneer je bezig bent met acquisitie. Een 'ja' krijgen van iemand
die jou niet kent krijg je niet zomaar. Er zijn altijd weerstanden en het is
de kunst om die te overbruggen. Hoe krijg je iemand mee in jouw verhaal.
Check dit. Wij delen graag 7 tips om weerstanden te overbruggen. 

1.Buig mee als riet in de wind, toon begrip en benoem het bezwaar
op een positieve manier.
De ander zegt; ik heb nu geen tijd. Jij zegt "alle begrip voor, belangrijk dat
je bij dit soort beslissingen de tijd neemt". 

2. Leidt de ander af nadat je het bezwaar hebt gehoord.
 'Mag ik je eens een hele andere vraag stellen?' ' Hoe zien jullie de
ontwikkelingen op het gebied van?' 

3. Vraag door naar het "waarom" en nodig uit om erover te praten.
'Ik hoor wat je zegt maar kun je wat meer vertellen over de achtergrond
van je opmerking over' 

Sales 
vaardigheden



4. Leun mee en probeer de zaak te 'reframen'.
'Ik kan mij je zorg goed voorstellen maar stel dat we vanaf vandaag samen
gaan werken, wat zou dat dan betekenen voor jullie bedrijf in termen van
omzet of...' 

5. Gebruik de methode van 'two sides of arguments' 
Ga mee in het bezwaar en noem zelf ook nog een nadeel om vervolgens
de nadruk te leggen op de voordelen.

6. Stel een effect vraag!
'Onderzoek wijst uit dat met onze oplossing in 6 maanden tijd gemiddeld
10% meer omzet wordt bereikt. Wat zou dat in jullie situatie betekenen?'

7. Prik het door met humor!
Til niet te zwaar aan een bezwaar of een nee. Zeg ' je denkt zeker hoe
poeier ik hem af' en vanaf die reactie is alles weer mogelijk.
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Overtuigen

Overtuigen is iets wat wij dagelijks doen. Weliswaar niet altijd bewust
maar toch. Overtuigen is niks anders dan iemand enthousiast krijgen
voor jouw idee. Toch is iemand overtuigen niet altijd even makkelijk.
Overtuigen is een wezenlijk onderdeel van de sales. Zonder overtuigen
komt er geen deal tot stand.  

Waardevolle kennis waarmee jij jouw kansen kan vergroten. 
De kunst van overtuigen is om aan te voelen wanneer het moment
geschikt is en wanneer niet. Je voel het al aankomen, wanneer het
moment niet geschikt is, stop maar met overtuigen. Het zal niks worden
om dat de ander er niet voor open staat om jouw betoog aan te horen.
Er zijn twee belangrijke voorwaarden om de ander te overtuigen. Deze
condities zijn 'ontspanning' en 'betrokkenheid'. 
Let op, zonder ontspanning en betrokkenheid; NO sales! 



Hoe krijgen we ontspanning? 
Stel de ander op zijn gemak. gebruik je stem, wees vriendelijk, open en
oprecht. In de stijl van overtuigen kunnen we de rol aannemen van vriend,
trainer of coach. Als vriend leg je de nadruk op verbinding, relatie en
vertrouwen. Als trainer heb je de rol van deskundige die weet waar hij
over praat en als coach weet jij hoe de hazen lopen en ben je bijzonder en
geef je het voorbeeld. Een combinatie van alle drie de rollen maakt jou
zeer sterk om mee door te gaan. Last but not least; gebruik lichte humor
waar het kan. 

Hoe krijgen we betrokkenheid? 
Waarom het zo belangrijk is om de ander betrokken te krijgen, is omdat
bij een salesgesprek moet het  bewustzijn, dus het denken worden
aangezet om een zinvol gesprek te krijgen. Kies een onderwerp uit wat de  
aandacht heeft. Nu kun je door. Pas na het verkrijgen van ontspanning en
betrokkenheid kun je beginnen met je pitch. 
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Eigenaar & Head
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Mail ons info@stanleads.com

Wij zijn dagelijks tussen 9.00 uur
en 18.00 uur bereikbaar op:
020 – 308 66 02

 

Onze kernwaarden

Transparant Doelgericht Enthousiast
Effectief en efficient behalen wij 

de juiste resultaten
Met een glimlach de dag door!Open en betrouwbaar naar ons team

 en de klant

Over ons!

Lees meer op onze website!

Onze 
diensten

Wie zijn wij? 

Onze diensten
Cases klanten Blog

Bel ons 020-3086602

Lees onze diensten in detail!
Lees de ervaringen van 

onze 5 klanten!

Lees onze tips & tricks 
in onze blogs!

Stephan Damhof
Sales 
Agent

Reeve Terlingen 
Marketing
Adviseur
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