Deze omstandigheden dwingen ons op ons best te zijn. Ieder gesprek,
iedere pitch, iedere presentatie moeten we zien als de enige kans. Alsof
er geen morgen is.
Persoonlijk vind ik deze toegenomen spanning bijzonder stimulerend.
De extra uitdaging haalt het beste naar boven. Niet dat succes daardoor verzekerd is. Natuurlijk niet. Budgetten zijn immers gesmolten als
sneeuw voor de zon en ook intenties kunnen ieder moment van richting veranderen.

Ik zoek een
commerciële
topper

In deze barre tijden moeten we er allemaal nog wat harder aan trekken.
Deals moeten harder worden bevochten, geld stroomt minder snel
door de pijplijn en de inkt op contracten droogt langzamer dan ooit.

AV Werving & Selectie heeft
uitstekende wervingsbronnen.
Met een netwerk van ruim 20.000
kandidaten, dagelijkse online en
executive search en zeer frequente
advertenties weten ambitieuze
kandidaten waar zij moeten zijn
voor een uitdagende commerciële of
management functie. Dus wanneer u
commercieel talent zoekt, dan vindt
u dat bij AV Werving & Selectie. Bel
033-2860150 voor meer informatie.

Overtuig!
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AV Werving & Selectie B.V.
Ruimtesonde 19
3824 MZ Amersfoort

Telefoon 033 - 286 01 50
Fax
033 - 286 01 49

Het kenmerk van commerciële functies.

Mail
Web

info@avdiensten.nl
www.avdiensten.nl

Gebruik de kracht van ‘peer pressure’: vertel hoeveel procent soortgelijke kopers al gezwicht zijn voor hetzelfde aanbod. Dit bleek erg krachtig
in een hotel-setting bij het overtuigen van de gasten om hun handdoek
(om milieuredenen) een dagje langer te gebruiken.
Geef een time-frame aan. Geef aan dat je NU beschikbaar bent voor
vragen of bestellingen. Bij de Tellsell heeft het toevoegen van de
simpele zin ‘ons team zit NU voor u klaar’ de verkopen flink wat procenten verhoogd.
Zorg dat je aanbod altijd genoeg variaties kent om te up- of downsizen.
Minimaal 3 varianten dus, zodat (meestal) de ‘middelste’ variant wordt
gekozen. Zo voelt uw koper zich goed: 1 stapje meer dan de basis, maar
toch op de centen gelet!
Het boek bevat zo dus nog 47 tips die allemaal wetenschappelijk
bewezen werken. Eigenlijk kun je je in deze tijd niet veroorloven de tips
niet ter harte te nemen. Overtuigingskracht is het belangrijkste wapen
tegen recessie.
Succes!
Chantal Verweij
Directeur 7causes
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De ontwikkeling van de techniek, veranderingen in de markt en de maatschappij en de steeds sterker
wordende concurrentie dwingen organisaties om te veranderen. Organisaties moeten deze veranderingen niet alleen kunnen weerstaan, maar er juist op inspelen, om in het nieuwe ondernemingsklimaat te kunnen floreren. Daarvoor is management onvoldoende. Leiderschap daarentegen is hierbij
noodzakelijk. Veel recente methodes om organisaties te veranderen zoals total quality management
en re-engineering schieten tekort omdat deze niet in staat zijn gedrag te veranderen.

Drs. R.F.J. Austie
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Ons best is dus niet altijd goed genoeg. Dus zoeken we net dat schepje
meer. Een waskrachtversterker als Vanish Oxi Action, die alles nog wat
stralender maakt.
Zo’n schepje meer kan uit de wetenschap komen. Trakteer jezelf op het
boekje ‘YES! 50 scientifically proven ways to be persuasive’. Dan heb je
zomaar 248 pagina’s versterkende argumentatie in handen om je toehoorders, prospects en/of slachtoffers te overtuigen. Op wetenschappelijk onderzochte wijze!
Gezien de barre tijden geen geld voor een boekje? Dan hier wat tipjes
van de sluier:

Internationale publicaties
over Sales

Ik zoek een
commerciële
uitdaging
AV Werving & Selectie is continu op
zoek naar ambitieus talent en ervaren
vakmensen voor onze opdrachtgevers
met commerciële vacatures. Want
iedere opdrachtgever en functie is
uniek. We zijn altijd op zoek naar
die “één uit duizenden” die precies
past. En de kans is best groot dat jij
dat bent. Kijk maar op onze website
www.avdiensten.nl voor de meest
actuele vacatures of bel 033-2860150
voor meer informatie.
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De kracht van mensen
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effectief leiding te geven binnen de snelle
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mondiale dynamiek helpt leidinggevenden
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Michael Fullan is een internationaal erkend
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doelen stellen, mensen aanspreken op
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de grenzen van de traditionele organisatie
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iedereen die het talent van hoogopgeleide
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wordt met de Nederlandse context.

kenniswerkers nu eens echt wil benutten.

www.nyenrode.nl/slm
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