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Sales in de B2B
technologie Markt

Onze bootcamp is nu ook geschikt

voor deelname vanuit huis volgens het

principe van guided learning. Plenaire

behandeling en individuele

begeleiding, zowel online, telefonisch

als videocalling. Voor onze bootcamp

maken we vooraf onderscheid tussen 

 startende en ervaren inside sales

medewerkers met maximaal een jaar

sales ervaring. De training is gericht

om op persoonlijk vlak vaardigheden

te ontwikkelen waarbij we trainen en

begeleiden tot een zelfsturend niveau. 

 

De bootcamp is een vaktechnische

opleiding om productief, innovatief en

aansluitend bij de huidige tijd te

kunnen werken. Tijdens de online

bootcamp geven we gedurende drie

aaneengesloten weken een

vaktechnische en praktische opleiding

waarin de professional de

vaardigheden, kennis en kunde

aangereikt krijgt. Startende

inside sales medewerkers volgen de

gehele drie weken de bootcamp, zo is

er voldoende tijd om de benodigde

vaardigheden in te trainen en aan te

leren. 

 

Voor ervaren inside sales medewerkers

en junior sales hebben we een assessment

ontwikkeld waarmee we het niveau van

de vaardigheden toetsen Uit dit

assessment blijkt welke vaardigheden en

welke modules diegene nog moet volgen

om ook op dat vakgebied een niveau van

zelfstandigheid te bereiken. 

 

De bootcamp wordt online gehouden via

Microsoft Teams. We trainen de actuele

basisbeginselen van B2B solutions,

Marketing, Sales modellen, telefonische

en digitale lead generatie, basiskennis

ICT, het herkennen van pijnpunten,

werkorganisatie, LinkedIn, social selling

en zelfsturing. Na de bootcamp heeft

men de vaardigheden om productiever te

werken in de commercie van B2B/ICT

solutions. 

 

In de tweede en derde week van de

training zal de deelnemer zelf een

leadgeneratie campagne van uw bedrijf

uitvoeren. Het traject wordt afgesloten

met een certificaat.
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Inhoud online
Bootcamp

 

 
MKB en enterprise accounts in Profit en
Non Profit  
Drivers voor veranderingen en pijnpunten
Wendbaarheid: adoptie en innovatie
Kenmerken van koopgedrag

MKB en enterprise accounts in de tech
industrie  
Waarde proposities
Dynamiek in B2B tech-bedrijven
Ontwikkeling B2B solutions marketing &
actuele B2B lead generatie

Working in the B2B Tech Market
De afnemer:

 
De aanbieder:

 

 
Plaats in de organisatie

Domein en werkzaamheden

Pipeline Management 

Vaardigheden / profiel

Tools & andere randvoorwaarden  

Werken met targets

Succesfactoren

Meest gebruikte sales methoden en

technieken

Relatiemanagement & challenger sale 

Toekomst van het vak

B2B Business Development 



Salesmarketeer  

De ontwikkelingen in privacy en outbound benadering

De voorbereiding en introductie

De DMU en onderlinge verhoudingen   

Het gesprek: luisteren, begrijpen & doorvragen

Omgang met weigeringen en weerstanden

Kwalificatie Technieken 

De afronding: de call to action bepalen

Wat is een afspraak   

Effectief samenvatten in een gespreksverslag

Doe meer met je stem, houding en indruk

Pitchen 

Value Driven Calling 

ICT geschiedenis

ICT infrastructuur, software en services 

Horizontale en verticale oplossingen

Trend & Ontwikkelingen 

Introductie ICT: 'van ponskaart tot cloud'

Ontwikkeling van traditioneel naar omnichannel selling  

Data Driven Intelligence 

Effectief bloggen

Effectieve e-mails en Inmails maken 

Dialoogkracht

Digital Sales 



Persoonlijk ontwikkelen als belangrijkste motivator 

Het vaardigheidsassessment en leerplan

Houd je workload in balans 

Time management en prioriteitsstelling 

Tools voor productief werken

Gelijkwaardig en waardevol samenwerken

Effectief communiceren: feiten en emotie 

Effectief leren en verbeteren: op weg naar zelfsturing 

Oplossingsgericht denken

Assessment persoonlijke valkuilen leren herkennen en hoe deze te

om te buigen.

Pragmatische dag-week-maandplanning leren maken

Balans in persoonlijke ontwikkeling en productiviteit 
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Touchpoints & Sequences  

CRM - Marketing Automation

Sales Navigator

Slim met Tools, Plugins en Add-

ons

Tools Supported Digital

Selling Solution selling

SPIN selling

Challenger & Relationship

Sales

Beïnvloedingsprincipes

SAAS Selling

Large account selling

Salestechnieken
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Een interview met een ervaren leidinggevende van Salesmarketeer.

Hier wordt het CV van de kandidaat besproken.

Het afnemen van een assessment van ongeveer 80 vragen. Het

assessment bevat een inventarisatie van vaardigheden op het

gebied van business development, sales en persoonlijke

ontwikkeling. 

Een praktijkcase waarbij met name gekeken wordt naar

engagement technieken. 

Een rapport met de bevindingen welke vaardigheden de sales

profesional nog moet ontwikkelen. 

Assessment Inside & Junior Sales 

(Maximaal 1 Jaar ervaring) 
Voor ervaren junior sales professionals hebben we een assessment

ontwikkeld die een indruk geeft op welke vakgebieden de sales

professional training nodig heeft. Deze inventarisatie bestaat uit 4

onderdelen: 

Verwacht u meer betrokkenheid van uw

junior sales professionals? Of wilt u uw

business development naar een hoger

niveau tillen? Neem contact met ons op! 

 

Tel: +31 348 76 06 38

Mail: info@salesmarketeer.nl 


