
“Om succes te hebben in sales, is meer nodig dan een vlotte babbel. Het is echt een vak. Goed ver-
kopen is een kwestie van helpen. Verkopers moeten zien te achterhalen wat de doelen van iedere 
individuele klant zijn, zelfs als deze voor de klant zelf ook niet volledig duidelijk zijn. Vervolgens 
help je hem om deze doelen te realiseren met behulp van jouw diensten en  producten. Klanten 
selecteren hun partners op basis van wie hen het beste kan helpen om hun doelen te bereiken.  
Als je dus werkt vanuit dit principe, ontmoeten klanten je graag en is het contact altijd plezierig.”

“Goed verkopen is een kwestie van helpen”

Opbouw en studie-intensiteit 
8 lesdagen, verdeeld over 4 modules van 2 lesdagen,  
circa 1 lesdag per 2 à 3 weken, verspreid over circa  
4 maanden.
2 theorie-examens, meerkeuzevragen via de computer.
1 praktijkexamen, presentatie en verdediging.
Per lesdag zijn circa 4 tot 12 zelfstudie-uren 
noodzakelijk,  afhankelijk van uw praktijkervaring en 
vooropleiding.

Opbouw en studie-intensiteit
16 avonden, verdeeld over 4 modules van  
4 lesavonden, circa 1 lesavond per 2 à 3 weken, 
verspreid over circa 8 (start oktober) of  
12 maanden (start maart).
2 theorie-examens, meerkeuzevragen via de  computer.
1 praktijkexamen, presentatie en verdediging.
Per lesavond zijn circa 2 tot 6 zelfstudie-uren 
noodzakelijk, afhankelijk van uw praktijkervaring en 
vooropleiding.

Dagopleiding
8 dagen van 10.00 - 17.00 uur

avondopleiding
16 avonden van 19.00 - 22.00 uur

Zie voor alle lesdata www.imkopleidingen.nl/planning-ama
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Regio en startdata

maart 2018
Rotterdam 05 - 03

Breda 06 - 03

Eindhoven 06 - 03

Amsterdam 08 - 03

Drachten 08 - 03

Zwolle 08 - 03

Utrecht 09 - 03

oktober 2017
Rotterdam 09 - 10

Breda 10 - 10

Eindhoven 10 - 10

Amsterdam 12 - 10

Drachten 12 - 10

Zwolle 12 - 10

Utrecht 13 - 10

maart 2018
Amsterdam 05 - 03

Eindhoven 06 - 03

Rotterdam 06 - 03

Utrecht 08 - 03

Zwolle 08 - 03

oktober 2017
Amsterdam 09 - 10

Eindhoven 10 - 10

Rotterdam 10 - 10

Utrecht 12 - 10

Zwolle 12 - 10

Zie voor alle lesdata www.imkopleidingen.nl/planning-ama

 trainer
aan het woord

Opleiding accountManagement Aook incompany Wij maken deze training effectief voor uw team op maat

Klantgerichtheid & sales

Opleiding accountManagement A

Module Strategie
Situatieanalyse
SWOT analyse
Doelstellingen & strategie
Opstellen van operationeel verkoopplan 

Module Netwerken & Social Media
Succesvol netwerken
Netwerk opbouwen en onderhouden
Effectief inzetten van Social Media
Profileren van uw organisatie en uzelf

Module Verkoopvaardigheden
Gespreksvaardigheden
Verkoopgesprekmodellen
De fasen van een verkoopgesprek
Onderhandelen 

Module Klantenmanagement
Analyseren van het klantenbestand
Managen van klantrelaties
Nut van acquisitie
Key-accountmanagement

ook incompany Wij maken deze training effectief voor uw team op maat

Voor wie? 
Deze praktijkgerichte opleiding is bestemd voor 
commerciële medewerkers, accountmanagers 
en verkoopadviseurs die vanuit hun vakkennis 
het verschil willen maken bij hun opdrachtgevers. 
Accountmanagers die zich niet op de prijs, maar  
op de kwaliteit onderscheiden van concurrenten  
en (potentiële) opdrachtgevers aan zich weten  
te binden door samen te werken op basis van  
partnerschap. 

Onze aanpak
We hebben gekozen voor een aanpak die praktijk- 
gericht, herkenbaar en direct toepasbaar is. Dat 
maakt de opleiding uniek ten opzichte van andere 
sales & accountmanagementopleidingen. Er is volop 
ruimte voor uw eigen praktijkvoorbeelden. Verder 
gaat u aan de slag met nuttige theorie, realistische 
oefeningen en bruikbare tips en adviezen, waardoor 
de opleiding zeer interactief is.

Wie is mijn trainer?
Onze trainers hebben allemaal ruime praktijk- 

ervaring, vakkennis en didactische kwaliteiten.  
Het zijn inspirerende, enthousiaste mensen uit  
de praktijk, die zelf ruimschoots commerciële  
ervaring hebben en waar u met plezier iets van  
wilt leren. Vandaag geleerd is morgen toegepast.  
IMK Opleidingen werkt uitsluitend met de best 
gewaardeerde trainers van Nederland. 

Niveau en diploma
Er zijn geen vooropleidingseisen, wel is van belang 
dat u op ten minste mbo werk- en denkniveau  
functioneert. Uw werkervaring en praktisch inzicht is 
belangrijker dan uw vooropleiding. De opleiding  
is praktijkgericht, herkenbaar en direct toepasbaar.  
Na het behalen van de examens ontvangt u een 
diploma van IMK Opleidingen.

Het all-in tarief per deelnemer bedraagt € 2.250,-
Tariefsopbouw: lesgeld € 1.300,- / lespakket € 200,- /  
locatiekosten € 400,- (17 dagdelen) / examen- 
kosten € 350,- (2x online examen bij Nipex). 
Alle bedragen zijn exclusief btw.

U heeft een aantal jaar sales ervaring en bent toe aan 
verdieping van uw vak. Hoe gaat u meer op strategisch 
niveau verkopen? In deze praktijkgerichte opleiding 
gaat u aan de slag met onderwerpen als marketing, 
planning en  nieuwe media. U ontwikkelt zich nog meer 
als commercieel adviseur en bouwt relaties met uw 
klanten op vanuit een businesspartnerschap. 

Van verkoper tot 
strategische businesspartner

accountmanagement A
Opleiding met diploma van 8 dagen of 16 avonden

Direct inschrijven bekijk de training online contact opnemen
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