Wat de crisis
ons oplevert

Crisis? Wat doe je er aan?
Afwachten? Nee toch?!

Internationale publicaties
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In een complexe en dynamische wereld hebben organisaties informatie over zichzelf en hun omgeving nodig om succesvol te zijn. Maar hoe verkrijgt u betrouwbare en relevante informatie en hoe gaat
u ermee om? Business intelligence helpt u in het ontsluiten van informatie die niet in de operatione-
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Echte sales-experts leven op in een tijd dat de sales-uitdaging groter
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vaak succes, maar zit ook vol valkuilen. Vaak

Zat van de crisis-prietpraat vraag ik tegenwoordig liever aan mijn gesprekspartners wat de crisis ze oplevert. Dit leidt tot een eerlijker en
positiever gesprek. En soms leidt de vraag ertoe dat gesprekspartners zich daadwerkelijk pas dan realiseren dat de crisis ze inderdaad
iets nieuws en goeds oplevert. Bijvoorbeeld nieuwe inzichten (of je

Het zijn spannende tijden. Alles staat onder
druk. Bedrijven hebben het zwaar. Het consumentenvertrouwen daalt. Werknemers worden
onzeker. De arbeidsmarkt wordt krapper. Het is
nu zaak om je te onderscheiden.

bedrijf of product echt goed in de markt ligt/lag), nieuwe uitdagingen (de ware sales-kunstenaar komt pas bovendrijven als geld en
positieve beslissingen schaars worden) of nieuwe werkterreinen.
Nieuwe werkterreinen? Ja, ik verwacht bijvoorbeeld dat de vele
sales-trainers ineens hele nieuwe markten kunnen aanboren. Salesvaardigheden zijn voor de grote groepen nieuwe werklozen onmisbaar om zichzelf weer op de nieuwe arbeidsmarkt te verkopen.
Hoe ziet een werkloze zichzelf als een waardevol product, wie is zijn
doelgroep en met welke verkoopstrategie brengiedt hij zich aan de
man? Hele volksstammen tegelijk kunnen door de trainers door de
mangel worden gehaald. Over nieuwe kansen gesproken!
Nieuwe kansen dus. Niet alleen voor de sales-trainers, maar voor iedereen in het sales-vak. Het is ongetwijfeld een boude stelling, maar
ik durf te beweren dat de crisis een geschenk is voor het sales-vak.
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Powerteam Personal Training is een trainingsbureau
voor persoonlijke ontwikkeling. De trainers zijn elk
specialist in hun vakgebied, de onderwerpen variëren van vaardigheid tot techniek, op verschillende
niveaus.
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