
YOUNG PROFESSIONALS
Wij zijn opgeleide B2B 

salesmarketeers met een HBO of 

universitaire opleiding en zijn 

geselecteerd op basis van 

commerciële- en communicatieve 

vaardigheden.

SALESMARKETEER
Wij zijn in een bootcamp van 5 

weken getraind en in de praktijk 

getest. De vaardigheden worden 

maandelijks doorontwikkeld door 

externe trainers op gebieden als 

social selling, challenger sales & 

marketing automation.

VERKOOP BINNENDIENST TRAINEN

Heeft u de beschikking over een verkoop 

binnendienst, maar ontbreken de 

vaardigheden om tot een optimaal 

resultaat te komen? Wij hebben een 

persoonlijk opleidingstraject opgezet om 

uw mensen in 6 weken te ontwikkelen tot 

een niveau van zelfsturing. Onderwerpen 

zijn o.a. buyer's journey, social selling, 

productiviteit & lead nurturing. 

WIE WIJ ZIJN

ONZE VISIE

Uw prospects veranderen in hun 

oriëntatiegedrag. Uit onderzoek van het 

AA-ISP blijkt dat 57% van het aankoop- 

proces van de prospect al is doorlopen 

voor het eerste contact met uw 

organisatie. De prospect zoekt naar 

relevantie en koopt van bedrijven die ze 

kennen, leuk vinden en vertrouwen. Het 

in kaart brengen en signaleren van 

prospects is de hoofdtaak geworden van 

de verkoop binnendienst. Het is daarom 

noodzakelijk geworden om vaardig- 

heden te trainen om via alle on- en 

offline kanalen te kunnen communiceren 

en verkoopkansen te ontwikkelen. Niet 

alleen inbound of outbound, maar 

crossbound: een mix van goede 

gesprekken voeren en online content 

plaatsen om kansen te ontwikkelen. Om 

meer rendement te behalen uit 

marketing acties of om een voorbeeld te 

stellen naar anderen. Er zijn veel 

bureaus die systemen en methodieken 

leveren, maar Salesmarketeer richt zich 

vooral op verbeteren van de mens. Dat 

maakt ons anders. 

OVER ONS

Wij combineren sales met 

marketingactiviteiten en zijn uw 

verkoop binnendienst anno nu. 

SALESMARKETEER INHUREN

Op de verkoop binnendienst is er een 

hoop veranderd de laatste jaren. De 

verkoop binnendienst medewerker moet 

kunnen schakelen tussen de fases van de 

buyer’s journey om de prospect op de 

juiste manier te helpen. De medewerker 

dient hiervoor zowel telefonische als 

online skills te hebben. Benieuwd naar 

hoe een salesmarketeer uw verkoop 

binnendienst voorziet van nieuwe 

impulsen? Neem contact met ons op! 

BUSINESS DEVELOPMENT CENTER

Het business development center is een 

andere manier van uw verkoop 

binnendienst managen. Het omvat het 

gehele traject van het converteren van 

website bezoekers naar de afspraken voor 

sales. Wij richten een afdeling in met 

functies die synchroon lopen met het 

complete aankoopproces. 

WAT WE DOEN


