Internationale publicaties
over Sales
Meer en meer zal Sales de onderscheidende waarde kunnen vormen voor de (internationale) klant. Niet
door kenmerken, voordelen en bewijzen te communiceren van (niet unieke) producten, ten overstaan
van kopers die meestal goed geïnformeerd zijn. Wel door een actieve en strategische rol te nemen bij het
bepalen van de waardepropositie. Door het klanten gemakkelijker en goedkoper te maken om te kopen
dan wel hen te helpen in het vinden van oplossingen voor hun problemen en waarde te creëren (lees:
kosten te verlagen in hun bedrijfsprocessen.)
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