
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE CLC-VECTA PRAKTIJKTRAININGEN 

1. Gastblij verkopen 

2. Presenteren met passie 

3. Verkopen op beurzen en evenementen  

4. Verkopen aan de telefoon 

5. Vakman contactman  

6. Netwerken. 



 

GASTBLIJ VERKOPEN 

 

Verkopen is een complex proces. Of er nou geluidsinstallaties, vergaderlocaties of 

evenementen worden verkocht, verkopers krijgen te maken met rationele en emotionele 

argumenten. Met gasten die zich niet tevreden voelen. Met mensen die allemaal anders 

reageren. Tijdens deze praktijktraining van een dag leert u hoe u, vanuit de gast en klant 

gezien, kunt verkopen. Van voorbereiding tot en met de nazorg.  

 

Resultaat 

Na deze praktijktraining bent u in staat om: 

 Het gedrag van de klant of bezoeker te herkennen 

 Een gastblij verkoopgesprek te voeren 

 Met weerstanden en bezwaren om te gaan. 

 

Doelgroep 

Verkopers en accountmanagers 

 

Werkwijze 

Vooraf krijgen de deelnemers aansluiting op de digitale leeromgeving Zelftrainen.nl/CLC. 

Van hieruit heeft de communicatie en de training plaats. Deelgenomen wordt aan de 

digitale DAS®-gedragsscan. De training is een continue afwisseling van theorie, interactie 

en praktijkoefeningen. Dit alles afgestemd op praktijk; ‘Live Communication’. De camera 

loopt bij de praktijkoefeningen mee. De opnamen verschijnen op de  Zelftrainen.nl/CLC. 

Vooraf ontvangen de deelnemers het e-boek ‘Verkopen, de klantgerichte benadering’. 

 

Onderwerpen 

 Wat is de opbouw van het ideale gastblije verkoopgesprek? 

 Hoe het gedrag van de klant of bezoeker te herkennen? 

 Hoe het gastblije verkoopgesprek te openen? 

 Hoe de behoeften van de gast te bepalen? 

 Hoe de prijs slim & succesvol te presenteren? 

 Welke afsluittechnieken zorgen voor opdrachten? 

 Welke bezwaren moet elke verkoper overwinnen? 

 Wat is de meest succesvolle nazorg? 

 

 

Tijden 

09.00 – 17.00 uur. 

 

Duur 

Eén dag. 

 

Tarief 

€ 395,-  -/- 20%. 

http://www.zelftrainen.nl/CLC
http://www.zelftrainen.nl/CLC


PRESENTEREN MET PASSIE 

 

Voor iedereen die betrokken is bij het organiseren, accommoderen en faciliteren van 

beurzen, congressen, evenementen, entertainment en incentives is de presentatie van 

onschatbare waarde. Ook het presenteren van uw bedrijf en uzelf. Presenteren doet 

niemand zomaar even. Presenteren is een vak. Het meest wordt geleerd door het te 

doen. Sleutelwoorden zijn: voorbereiden en oefenen. De training is praktisch en zorgt dat 

u zelfverzekerd en met passie presenteert. Alle aspecten van het houden van 

presentaties komen in deze training aan bod: De 1e indruk, de woordkeus en de manier 

waarop wordt gepresenteerd. 

 

Resultaat 

Na deze praktijktraining bent u in staat om:  

 Een perfecte 1e indruk te maken 

 In te spelen op non-verbaal gedrag van het publiek  

 Optimaal en bewust gebruik te maken van hulpmiddelen. 

 

Doelgroep 

Accountmanagers, field managers, projectmanagers en verkopers 

 

Werkwijze 

Vooraf krijgen de deelnemers aansluiting op de digitale leeromgeving Zelftrainen.nl/CLC. 

Van hieruit heeft de communicatie en de training plaats. De training is een continue 

afwisseling van theorie, interactie en praktijkoefeningen. Dit alles afgestemd op uw 

praktijksituatie in de ‘Live Communication’. De camera loopt bij de praktijkoefeningen 

mee. De opnamen verschijnen op de  Zelftrainen.nl/CLC. Vooraf ontvangen de 

deelnemers het e-boek ‘Presenteren met passie’. 

 

Onderwerpen 

 Welke opzet en structuur zorgen voor succes? 

 Hoe komt de presentatie over? 

 Hoe om te gaan met spanning en stress? 

 Welke woordkeus is succesvol? 

 Houding en gedrag als bepalende factor voor succes 

 Hoe te reageren op vragen en opmerkingen? 

 Hoe de eigen onderneming te introduceren? 

 Welke afsluiting past het best bij de doelstelling van welke presentaties?  

 

Duur 

Eén dag. 

 

Tijden 

09.00 – 17.00 uur. 

 

Tarief 

€ 395,-  -/- 20%. 

http://www.zelftrainen.nl/CLC
http://www.zelftrainen.nl/CLC


VERKOPEN OP BEURZEN EN EVENEMENTEN  

 

Zie bezoekers, de passanten en de klanten op een beurs en evenement als gast. Leg als 

het ware de rode loper voor uw gasten uit. Doe de (niet aanwezige) deur met alle egards 

open. Wees blij en doe alsof het een gast bij u thuis is. De training zorgt ervoor dat u het 

geleerde direct in de praktijk kunt toepassen. Na deze praktijktraining zet u een dijk van 

een beurs of evenement neer met veel terugkomende gasten en een dikke beurs. 

 

Resultaat 

Na deze praktijktraining bent u in staat om:  

 Met het team een ‘10’ in gastblijheid te scoren 

 Qua conversie elke concurrent te verslaan 

 Vanaf de voorbereiding tot en met de nazorg uw resultaten te verbeteren 

 

Doelgroep 

Accountmanagers, beursbemanning en verkopers 

 

Werkwijze 

Vooraf krijgen de deelnemers aansluiting op de digitale leeromgeving Zelftrainen.nl/CLC. 

Van hieruit heeft de communicatie en de training plaats. Deelgenomen wordt aan de 

digitale DAS®-gedragsscan. De training is een continue afwisseling van theorie, interactie 

en praktijkoefeningen. De camera loopt bij de praktijkoefeningen mee. De opnamen 

verschijnen op de  Zelftrainen.nl/CLC. Vooraf ontvangen de deelnemers het e-pocket 

‘Momenten van de waarheid op de beurs’.  

 

Onderwerpen 

 Wat gaat aan een winnend evenement vooraf? 

 Herkennen van kansen vanaf de beursloper 

 Wat is een gastblij onthaal? 

 Aanspreken van passanten  

 Inspelen op het gedrag van de gast / klant 

 Hoe op een sympathieke manier achterhalen met wie je praat? 

 Hoe te demonstreren en presenteren? 

 Afsluiten recht op het doel af: een kansrijk vervolg 

 Na afloop begint het echt: de opvolging! 

 

Duur 

Eén dag. 

 

Tijden 

09.00 – 17.00 uur. 

 

 Tarief 

€ 395,-  -/- 20%. 

http://www.zelftrainen.nl/CLC
http://www.zelftrainen.nl/CLC


VERKOPEN AAN DE TELEFOON  

 

De telefoon is een effectief en efficiënt hulpmiddel bij het benaderen van prospects om, 

bijvoorbeeld, een stand bij u op de beurs te nemen. Ook helpt het u om meer te 

verkopen aan bestaande klanten. Mits u het goed doet. Want zonder grondige 

voorbereiding en gestructureerde benadering loopt u snel vast in een berg van bezwaren. 

Telefonisch verkopen is iets anders dan ‘even een belletje doen’. In deze training leert u, 

zonder de mogelijkheden van non-verbale communicatie, de ander op gestructureerde 

wijze te overtuigen van het nut van een afspraak of het doen van een (extra) aankoop. U 

traint op het ‘droge’ en u oefent ‘live’ met echte klanten. 

 

Resultaat 

Na deze praktijktraining bent u in staat om:  

 Gestructureerd klanten en prospects telefonisch voor u te winnen 

 In de aanloop van uw evenement in een vast ritme klanten te winnen 

 Al uw vorige scores te overtreffen. 

 

Doelgroep 

Iedereen die afspraken maakt of verkoopt via de telefoon. 

 

Werkwijze 

Vooraf krijgen de deelnemers aansluiting op de digitale leeromgeving Zelftrainen.nl/CLC. 

Van hieruit heeft de communicatie en de training plaats. Deelgenomen wordt aan de 

digitale DAS®-gedragsscan en de Telesales Performance Scan. De training is een 

continue afwisseling van theorie, interactie en praktijkoefeningen. Dit alles afgestemd op 

uw praktijk: ‘Live Communication’. De camera loopt bij de praktijkoefeningen mee. De 

opnamen verschijnen op de  Zelftrainen.nl/CLC. Een belangrijk onderdeel van deze 

training is het live bellen; contacten leggen met echte prospects en klanten.  

 

Onderwerpen 

 Aanvallen op drie platforms: Klant, Werk en Mail 

 Verbluffende resultaten met het Ten CC-speelschema 

 Werken in een vast ritme 

 Inzet en verkopen van uw BTW: Betere Toegevoegde Waarde 

 Voordelen klantgericht presenteren 

 Afsluiten; vragen om de order 

 Weerstanden bij voorbaat weerleggen 

 Positief afscheid nemen, hoe doe je dat? 

 

Duur 

Eén dag. 

 

Tijden 

09.00 – 17.00 uur. 

 

Tarief € 395,-  -/- 20%. 

http://www.zelftrainen.nl/CLC
http://www.zelftrainen.nl/CLC


 

VAKMAN CONTACTMAN 

 

Zodra de order is gesloten, kan het echte werk beginnen. De vakmensen hebben daarin 

een sleutelrol. Er mag opgebouwd, gedecoreerd, schoongemaakt, afgebouwd en 

onderhouden worden. De ‘Vakman’ maakt het verwachtingspatroon waar dat tijdens het 

verkoopproces is gevestigd. Op locatie, in de voorbereiding van een evenement of beurs, 

krijgt u, als vakman met de klant te maken. Tijdens dit contact gaat het niet alleen om 

kennis en kunde. Communicatie met de klant is de sleutel, oftewel de 

‘VakmanContactman’ zorgt voor een duurzame relatie.  

 

Resultaat 

Na deze praktijktraining bent u in staat om: 

 Als Vakman contacten te leggen en/of te bestendigen 

 Met trots de ideeen van het eigen bedrijf te presenteren  

 Alert in te spelen op vragen en koopsignalen. 

 

Doelgroep 

Opbouw, afbouw, decor, schoonmaak, installateurs en onderhoudstechnici. 

 

Werkwijze 

Vooraf krijgen de deelnemers aansluiting op de digitale leeromgeving Zelftrainen.nl/CLC. 

Van hieruit heeft de communicatie en de training plaats. Deelgenomen wordt aan de 

digitale DAS®-gedragsscan. De training is een continue afwisseling van theorie, interactie 

en praktijkoefeningen. Dit alles afgestemd op uw praktijk: ‘Live Communication’. De 

camera loopt bij de praktijkoefeningen mee. De opnamen verschijnen op de  

Zelftrainen.nl/CLC. Vooraf ontvangen de deelnemers het e-boek ‘Momenten van de 

waarheid in de SERVICE’.  

 

Onderwerpen 

 Wat is een VakmanContactman? 

 Klantgerichte gesprekken kunnen voeren 

 De klant adviseren met ideeën en mogelijkheden 

 Presenteren van opgeleverd werk 

 Reageren op klachten  

 Lastig nieuws brengen is niet lastig 

 Uitleg geven over gebruik van apparatuur 

 Bellen naar de zaak waar de klant bij is 

 Hoe positief afscheid te nemen? 

 

Duur 

Eén dag. 

 

Tijden 09.00 – 17.00 uur. 

 

Tarief € 395,-  -/- 20%.  

http://www.zelftrainen.nl/CLC
http://www.zelftrainen.nl/CLC


NETWERKEN 

 

Netwerken is net werken. Werken aan het winnen en onderhouden van relaties met 

klanten, collega’s en (niet-concurrerende) medeleveranciers in ‘Live Communication’.  

Door eerst te delen om later te kunnen vermenigvuldigen. Door te weten wat anderen 

willen en daar in de omgang rekening mee te houden. Door anderen te laten ervaren dat 

ze met u beter af zijn. Tijdens deze training van één dag leert u hoe u maximaal 

rendement kunt halen uit uw netwerk. U wordt geholpen om, bijvoorbeeld via CLC-

VECTA, nieuwe ‘matches’ te maken en onderling samen te werken. 

 

Resultaat 

Na deze praktijktraining bent u in staat om: 

 Uw bedrijf, uw aanbod en uzelf krachtig te presenteren 

 Met onbekenden contacten te leggen 

 Rendement te halen uit uw netwerk 

 

Doelgroep 

Alle commerciële, klantgerichte en leidinggevende functies 

 

Werkwijze 

Vooraf krijgen de deelnemers aansluiting op de digitale leeromgeving Zelftrainen.nl/CLC. 

Van hieruit heeft de communicatie en de training plaats. Deelgenomen wordt aan de 

digitale DAS®-gedragsscan. De training is een continue afwisseling van theorie, interactie 

en praktijkoefeningen. De camera loopt bij de praktijkoefeningen mee. De opnamen 

verschijnen op de  Zelftrainen.nl/CLC. Vooraf ontvangen de deelnemers het e-boek 

‘Netwerken is net werken’. 

 

Onderwerpen 

 Met trots uw bedrijf, uw aanbod en uzelf presenteren 

 Contacten leggen met onbekenden 

 Een ander stimuleren te praten 

 Gebruik maken van social media om anderen te leren kennen 

 Inspelen op het gedrag van relaties 

 Samenwerken met anderen voor hetzelfde doel 

 Reageren op vervelende vragen 

 Positief afscheid nemen 

 

Duur 

Eén dag. 

 

Tijden 

09.00 – 17.00 uur. 

 

Tarief 

€ 395,-  -/- 20%. 

 

http://www.zelftrainen.nl/CLC
http://www.zelftrainen.nl/CLC


GASTBLIJHEIDSPRIJS  

 

De gast betaalt het salaris van alle medewerkers in de Live Communication. De gast 

bepaalt of een onderneming loopt of niet loopt. De gast is het waar elke ondernemer het 

voor doet. Toch neemt stilaan de gastblijheid af met als gevolg dat de media reppen over 

een dalende klantloyaliteit. Onzin. Alles heeft te maken met een stilaan omhoog gevallen 

maatschappij waar de aandeelhouder belangrijker werd dan de klant. Anno nu is het 

terug naar de basis. 

 

Met de uitreiking van de ‘Gastblijheidsprijs’ wordt een stimulerende kwaliteitsimpuls aan 

het initiatief ‘Live Communication’ gegeven. Vooral omdat met deze prijs vanuit de gast 

wordt gedacht. De meting begint anoniem en maakt zich tijdens de uitrol bekend. 

Gemeten wordt op initiatief nemen, afspraken nakomen en onder andere meedenken met 

de gast (klant, prospect, relatie, suspect). 

 

Sinds 1988 reikt DOOR Training & Coaching de ‘Gastblijheidsprijs’ uit. Als CLC-VECTA lid 

maakt u kans op deze felbegeerde prijs. De gastblijheid van organisaties wordt anoniem 

en ongevraagd gemeten. Elke ronde valt de helft van het aantal deelnemers af. Alleen de 

beste gastblije organisaties blijven in de race voor deze eervolle ‘Gastblijheidsprijs’.  

 

 

 

 


