Wellicht is het bovenstaande een ongebruikelijke vraag tijdens een sollicitatiegesprek. Maar zeker is dat zelden spontaan op een curriculum
vitae staat vermeld dat iemand goed is in verhalen vertellen, of verhalen

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.

Wat is uw
favoriete verhaal?

Internationale publicaties
over Sales
‘Authenticiteit’ is het nieuwe toverwoord. Hoe authentiek zijn de producten die u koopt, of de mensen
waar u mee omgaat? Alles wat wij kopen, wordt in groeiende mate van adjectieven als ‘echt’, ‘natuurlijk’,
‘origineel’ of ‘eerlijk’ voorzien. Maar niet alleen producten worden afgemeten aan de mate waarin zij authentiek zijn. Ook van bestuurders en managers wordt tegenwoordig ‘authentiek leiderschap’ verlangd.

vertellen als hobby heeft. Toch is de kunst van verhalen vertellen een
Een goed verhaal blijft namelijk hangen bij mensen. Een droge opsomming van feiten of unique selling points niet. En dat na-ijleffect helpt bij
de verkoop. Immers, de koper moet bij thuiskomst zijn beslissing ook
weer kunnen onderbouwen met een goed verhaal.
Een goed verhaal moet dus begrijpelijk zijn, en enigszins na te vertellen
met behoud van de essentie. Het moet lang genoeg blijven hangen voor

Ik zoek een
commerciële
topper

cruciale factor in zowel verkoop- als marketingsucces.
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catie bedrijven en zelfs iedereen die op een of andere manier klantcontact heeft, moet het verhaal in ieder geval kennen. En kunnen navertel-
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stituties ernstig ondermijnd. Mensen verlan-

identiteit is gebaseerd op het aanbieden van

Een goed verhaal kan over van alles gaan. Over de oprichter, over de

gen naar een terugkeer van de raison d’être

familieamusement), maar niet geloofwaar-

uitvinding, over de herkomst van de grondstoffen, over dat wat het
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dig (sprookjes bestaan nu eenmaal niet). Om

product je gaat leveren (zoals het Axe-effect seks belooft). Het verhaal
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Apple Air die tussen de oude kranten is weggegooid en door de douane

waarvoor ze staan.

wereld zo geloofwaardig en consistent neer

len. Het liefst met enthousiasme.

werd onderschept (‘nee hoor, dit is te dun om een laptop te zijn’). Deze

te zetten, dat mensen zich (tijdelijk) niet

legendes hebben Apple geen windeieren gelegd. En het verhaal over
vermeende brouwende monniken werkt hetzelfde voor menig ‘abdijbiertje’ van de grote bierbrouwers.
Als u nog geen goed verhaal heeft, hoeft u er niet opeens een vanuit
het niets te verzinnen. Vaak ligt het verhaal al wel impliciet besloten in
uw bedrijfsgeschiedenis, of waart het rond op uw productontwikkelingslab of bij het verkopersgilde onderling. Om het te ontdekken moet
u gewoon eens fris naar uw bedrijf kijken. Of een journalist inhuren om
uw bedrijf door te lichten op mogelijke goede verhalen. Het verhaal
dat bovenkomt hoeft alleen opgepoetst, afgestoft en waar mogelijk
visueel gemaakt te worden. En: gedeeld met iedereen, zodat het gaat
leven.
Echt, probeer het eens. Het zal ook u geen windeieren leggen. De bedrijfstrots groeit, de marketing-/communicatieactiviteiten worden eenduidiger (en dus effectiever) en de verkopers krijgen vleugels. Alleen
daarom al bent u een goed product of bedrijfsverhaal aan uzelf verplicht.
Chantal Verweij
Marketingconceptbureau 7causes

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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Authenticity: What consumers really want
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www.nyenrode.nl/slm

Auteur: Richard Austie

SALESEXPERT 13

