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gen. De vraag is alleen waar u zich bevindt in de veranderingscurve. Voor degenen die nog steeds in de
ontkenningsfase of weerstandsfase zitten is er helaas weinig hoop meer. Daarom wil ik me met onderstaand artikel vooral richten tot hen die in de verkennende fase zitten en tot hen die de veranderingen
al hebben geïnternaliseerd. Alleen voor hen is het zinvol het geheim te kennen hoe een verandering met
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MBA Sales
Bent u klaar om écht de diepte in te gaan? Een tweejarige Nederlandstalige parttime
MBA-opleiding voor commerciële managers die door willen stromen naar de top.
Voor meer informatie en inschrijven zie www.bsn.eu.

action learning:doen is begrijpen.

Kan een F1-coureur een race winnen zonder pitstop?

Topverkopers maken daarom dagelijks een pitsstop op Verkopersonline.nl.
Dat zou elke verkoper moeten doen. Jij ook! Zo blijf je up-to-date en word je niet voorbij
gestreefd.

De acht stappen vormen de kern van het

zolang mogelijk te negeren.
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Heeft een F1-coureur wel eens een race gewonnen zonder een pitsstop te maken?
Nee, natuurlijk niet. Een pitsstop is cruciaal om bij te tanken.

van empowerment; korte termijn successen genereren; verbetering consolideren en
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Masterclass Sales en Accountmanagement 15 en 16 oktober 2007
Laat u inspireren door vier topsprekers. Onderwerpen zijn o.a.: analyse van het
koopproces, analyse van het klantenbestand en strategisch internationaal account
management. Bij deelname ontvangt u een gratis toegangskaart voor het Nationaal
Sales congres met Stephen Covey.

Dat de wereld om ons heen in een snel tempo verandert zal inmiddels wel tot iedereen zijn doorgedron-

succes door te voeren.

27-07-2007

Surf dus dagelijks naar Verkopersonline.nl
Daar vind je de kennis, tips en adviezen van top experts uit het vak op een digitaal
presenteerblaadje. Win jouw race met een dagelijkse pitsstop op Verlopersonline.nl.

Bezoek het grootste -gratis- sales portaal van Nederland!

Nyenrode Sales Leadership Masterclass
www.nyenrode.nl/slm
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