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

INTERNATIONALE PUBLICATIES
OVER SALES
LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube en Hyves: miljoenen mensen zijn virtueel met elkaar verbonden.
Het woord virtueel lijkt ook een heel andere betekenis te krijgen. We leven in een open en onbegrensde wereld van samenwerking, creativiteit en communicatie. De macht over de markt verschuift van bedrijven naar sociale netwerken. Bedrijven verliezen de binding met klant en medewerker, als ze niets
doen. Binnen organisaties moet dan ook een omslag plaatsvinden: van gesloten, hiërarchisch en on-

VAKANTIE

persoonlijk naar open, authentiek en verbonden.

“Ik wilde dat vakantie in CRM land niet bestond”, klaagde mijn vriend
de salesmanager. “Waarom?”, vroeg ik, voor mijn gevoel hard toe aan
een welverdiende strandvakantie. Daar moest mijn vriend toch ook zin
in hebben? Dat dus weer wel, maar op de één of andere manier wilden
zijn collegae hun straatje schoon hebben voordat zij op vakantie
gingen. En daarmee kreeg mijn vriend vlak voor de vakantie tientallen
vergaderverzoeken over CRM ontwikkelingen die de verschillende

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.

managers na hun vakantie wilden inzetten. Of hij zich daar nog ‘even’
een mening over wilde vormen. Hij was tenslotte verantwoordelijk
voor CRM en kon dat toch wel voor hun doen?
De vraag die bij ons opkwam was natuurlijk waarom deze collegae
de betreffende ontwikkelingen niet eerder, of desnoods zelfs later in
wilden zetten. Waarom allemaal vlak voor de zomervakantie? Was men
te druk en kon men moeilijk prioriteiten stellen? Misschien in een soort
vervroegde eindspurt naar de kerst? Of misschien omdat deze ideeën
al zo lang waren blijven liggen en men er nu het rustiger werd eindelijk
aan toe kwam om ze uit te werken?

Volg een training waarmee je straks beter kunt
presteren. Beter verkopen, betere gesprekken
voeren, duidelijker rapporten maken, marktgerichter denken, et cetera.
Powerteam Personal Training verzorgt
trainingen door ervaren specialisten die hun
trainingsprogramma zelf hebben geschreven
en stuk voor stuk hun sporen in hun vakgebied
hebben verdiend.

We delibereerden in een “bijna vakantie” stemming nog even door
over hoe hij deze situatie de volgende keer kon voorkomen, zodat hij
zelf ook rustig zijn zaken zou kunnen afronden. Onze belangrijkste
conclusie was dat hij als CRM verantwoordelijke proactiever bij zijn
collega-managers moest polsen welke ontwikkelingen er voor hun

Besteed een dag aan je toekomst, daar word
je beter van. Kijk op de website en bel daarna
055 - 526 3850

Drs. R.F.J. Austie
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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.

Kijk voor informatie op
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