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WORKSHOP 1: VERKOOPTECHNIEKEN

Datum: donderdag 21/05/2015 (19u00-22u00)

Locatie: Stadhuis Ieper, Grote Markt 34 - 8900 Ieper

Spreker: Bernard Coorevits – Expert in marketing en sales

De vlotte prater heeft afgedaan als verkoper : klanten willen dat je naar hen luistert, en inspeelt op hun 
persoonlijke verwachtingen. Dat geldt voor wie verkoopt aan consumenten, maar net zo goed voor wie 
verkoopt aan ondernemers, kleinhandelaars of instellingen en organisaties. Natuurlijk willen klanten 
nog steeds, misschien meer dan ooit, een goed product, maar ze willen vooral een oplossing voor hun 
vraag én een goed gevoel hierbij. En natuurlijk letten ze op de prijs, wat nog niet betekent dat je persé 
de goedkoopste moet zijn. In deze interactieve workshop zoeken we uit hoe we dit gevoel van “hier ben 
ik aan het juiste adres “en “betaal ik de juiste prijs” vanaf het eerste moment kunnen over brengen, om 
het gedurende het ganse verkoopproces niet meer los te laten. Het maakt niet zoveel uit of de verkoop 
slechts enkele ogenblikken dan wel enkele maanden duurt, of het over een consument of over een 
professioneel aankoper gaat, een krant of een investering. Het ultieme doel? Waardevolle trouwe 
klanten winnen en ze enthousiaste ambassadeurs maken.

WORKSHOP 2: ONDERHANDELEN MET LEVERANCIERS 

Datum: donderdag 03/09/2015 (19u00-22u00)

Locatie: UNIZO Ieper, Fochlaan 28 - 8900 Ieper

Spreker: Alphonse Degryse – Expert in marketing en sales 

Onderhandelen doet iedereen, dagelijks. Met collega’s en leidinggevenden, met klanten of met 
leveranciers. Met wie je ook onderhandelt, jouw doel is het sluiten van een optimale deal. Goed nieuws: 
onderhandelen kan je leren! 

In deze workshop Onderhandelen met leveranciers willen we je inspireren om jouw commerciële 
onderhandelingsvaardigheden aan te scherpen. Aan jou de keuze of je straks onderhandelt met veel of 
minder zorg voor de lange termijnrelatie met je leverancier: hard, zacht of win/win onderhandelen?  
Na deze workshop heb je beter zicht op wat er speelt, hoe je kan inzetten op invloedfactoren en tussen 
welke onderhandelingsstijlen je je kan bewegen. Je leert zeker ook iets over je eigen valkuilgedrag en 
herkent sneller enkele dirty tricks van de tegenpartij; je leert er mee om te gaan i.p.v. je er aan te laten 
vangen. Er is uiteraard veel ruimte voor vragen en interactie.
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WORKSHOP 3: NON-VERBALE COMMUNICATIE IN DE 
WINKELVERKOOP

Datum: donderdag 12/11/2015 (19u00-22u00)  

Locatie: Ondernemerscentrum Ieper, Grachtstraat 13 - 8900 Ieper

Spreker: Alphonse Degryse – Expert in marketing en sales

Niet wàt je zegt maar hoé je het zegt …

Mensen die jou niet kennen of die zich niet helemaal verzekerd voelen, bv. door het advies van een 
verkoper, haken af van wat je zégt in woorden en gaan meer letten, vaak onbewust, op lichaamstaal, 
hoé je communiceert. Kleine details gaan dan een zeer grote rol spelen in je overtuigingskracht: hoe je 
kijkt, hoe je staat en beweegt, hoe je je handen gebruikt, hoe je stem klinkt… Dat geldt overigens net zo 
goed aan de telefoon: je stemgebruik wordt dan ontzettend belangrijk. Toch blijkt dat de meeste 
verkopers tijdens een gesprek met een klant nauwelijks bewust gebruik maken van de kracht van 
lichaamstaal: ze letten niet op wat ze zelf doen en ze lezen de lichaamstaal van de klant niet. Lezen van 
en communiceren met lichaamstaal: wat houdt het concreet in? Welke invloed heeft het op ons denken 
en handelen? Hoe kunnen we lichaamstaal efficiënt inzetten in de omgang met klanten? Hoe verhoog je 
je slaagkansen om te realiseren wat je met jouw boodschap wil bereiken? 

Deze en meer aspecten van non-verbale communicatie komen aan bod tijdens deze workshop.

 ➜PRAKTISCHE GEGEVENS

Na de workshop biedt de stad Ieper je om 22u nog een hapje en drankje aan. 

Speciaal sterk verminderd tarief, exclusief voor de Ieperse handelaars!  

De deelnameprijs per workshop (syllabus inbegrepen) bedraagt normaal € 90,  
nu betaal je € 25 (excl. BTW) waar de stad voor € 10 in tussen komt! Je betaalt dus slechts € 15!

 ➜ INSCHRIJVEN

Inschrijven kan via het antwoordformulier (zie ommezijde) 

Graag ingevuld terugmailen naar Trees Vanelslander  - trees.vanelslander@sbmopleidingen.be

Voor verdere info kan je ook terecht bij
• SBM: Trees Vanelslander  - 057/35 29 00  
• Stad Ieper, Dienst Lokale Economie - 057/23 93 16 - economie@ieper.be

Gelieve jouw inschrijving tijdig aan ons te bezorgen. 

Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 15 deelnemers per workshop.

INSCHRIJVEN IS DE BOODSCHAP!
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ANTWOORDKAART

Ondergetekende,

www.sbmopleidingen.be

 m.z. Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge

Persoonsgegevens (DRUKLETTERS AUB)

Naam:  ...................................................................................Voornaam:  ...............................................................................

M   V       Geboortedatum:  ...............................................................................................................................................

Straat & nummer: ...................................................................................................................................................................

Postcode & gemeente:  ...........................................................................................................................................................

Tel/GSM:  ..............................................................................E-mail adres:  ..........................................................................

Rijksregisternummer:  ...........................................................................................................................................................

Bedrijfsgegevens

Naam:  .......................................................................................................................................................................................

BTW en/of ondernemingsnummer:  .....................................................................................................................................

Straat & nummer: ...................................................................................................................................................................

Postcode & gemeente:  ...........................................................................................................................................................

Tel (algemeen):  ....................................................................GSM:  .........................................................................................

E-mail adres (algemeen):  ......................................................................................................................................................

Schrijft zich in voor de volgende workshop(s):

 Verkooptechnieken (21/05/2015) 

 Onderhandelen met leveranciers (03/09/2015)

 Non-verbale communicatie in de winkelverkoop (12/11/2015)

De factuur mag uitsluitend opgemaakt worden op naam en voor rekening van  deelnemer    bedrijf.

Algemene voorwaarden SBM raadpleegbaar op http://www.sbmopleidingen.be/index/voorwaarden

Gelieve te mailen naar: trees.vanelslander@sbmopleidingen.be 

Datum en handtekening:  .............................................................................................

Vlaanderen
Vlaams Agentschap voor

Ondernemersvorming
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