
Sales is het mooiste wat er is. Verrassende meerwaarde creëren om een bijdrage te leveren aan de 
ambitie of droom van je klant. Je klant helpen om zijn of haar ultieme ambitie te overtreffen. Verder 
gaan waar je concurrenten stoppen.

Om dit goed te kunnen doen, moet je kritisch kijken naar je huidige vaardigheden en alles daar om 
heen. Het gaat namelijk veel verder dan een standaard telefoontje met je relatie; een leuk geschenk 
laten bezorgen door een pakketdienst of een bericht op LinkedIn delen. Het gaat ook  veel verder dan 
een betaalde advertentie of gratis webinar met top 5 tips.

WIL DE ECHTE SALES PROFESSIONAL NÚ OPSTAAN!
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DE ÉCHTE SALES
De échte sales maakt in élk contactmoment significant het verschil. Aan welke normen moet dat 
klantcontact vandaag de dag voldoen? Dat is tweeledig: 

1. Je creëert het leukste of meest bijzondere moment van de week voor je klant

2. Je maakt hiermee de grootste impact en draagt meetbaar bij aan de zakelijke en persoonlijke 
ambities van je klant.

EXCEEDING YOUR COMMERCIAL AMBITIONS

WAARAAN HERKEN JE DE ECHTE SALES
Creativiteit, lef en doorzettingsvermogen. Dat zijn de belangrijkste eigenschappen van een sales 
professional die zijn of haar vak écht verstaat. Maar over welke kenmerken beschikt deze nog meer om 
succesvol commercie te bedrijven én het verschil in de markt te maken?

De moderne commerçant…

• weet wie de ultieme droomklanten zijn en wie de geschikte gesprekspartners zijn binnen deze 
organisaties.

• is dagelijks routinematig aanwezig op de juiste social media kanalen. Keywords in deze online 
aanwezigheid zijn: professioneel, structureel en relevant. Hierdoor worden droomklanten bereikt 
en wordt de basis voor een warme 1 op 1 relatie gelegd. 

• schrijft korte, uitdagende en impactvolle berichten om relaties online persoonlijk uit te dagen. Je 
hebt maar een beperkt aantal woorden nodig om online impact te maken. Met stoffige en te lange 
teksten wordt je direct af geserveerd. 

• weet structureel huidige en nieuwe relaties te contacten en weet exact waar elke relatie staat met 
haar of zijn organisatie en als persoon.

• weet wat de zakelijke- en persoonlijke dromen zijn van de relatie en kent deze tot in het kleinste 
detail.



EXCEEDING YOUR COMMERCIAL AMBITIONS

• bereidt zich vooraf extreem goed voor en heeft al bepaald welke top x uitdagende open vragen 
gesteld gaan worden. Deze vragen richten zich op het achterhalen van iets waarvan de klant nog 
niet wist dat deze het echt nodig heeft. Dát is verrassen op meerwaarde.

• helpt met om uitvoering van de beste oplossing in te richten en zorgt dat de relatie weet dat het 
proces ook echt op gang komt. De oplossing draagt dan ook bij om de zakelijke- en persoonlijke 
ambities van de klant meetbaar te overtreffen.

• helpt droomklanten door niet alleen met eigen diensten en producten (die hoogstens een onderdeel 
zijn van de oplossing om ambities te overtreffen) maar zelfs breder dan dat. De sales regelt het 
echt, creëert meetbaar de meeste meerwaarde en dat maakt hem/haar tot de ‘trusted advisor’ of 
‘strategisch partner’.

• beschikt over een aantal super oplossingen (offers they can’t refuse) waarop de (toekomstige) 
klant wel ‘ja’ moet zeggen. De echte commerçant draagt hiermee bij aan het oplossen van acute 
problemen. De klant is je hiervoor dankbaar: je creëert hiermee een sterke voorkeurspositie voor 
wanneer er mogelijk later weer gekocht gaat worden.

• Dit laatste punt is overigens ook iets wat de echte commerçant ook in niet uitdagende tijden 
kenmerkt: het is een vast onderdeel van je vak!

WAAR STAAN JE HUIDIGE SALESTALENTEN  
OP EEN SCHAAL VAN 0 TOT 10 OP DEZE PUNTEN?

Wij dagen je graag uit om kritisch te kijken naar je eigen sales processen en de vaardigheden van je 
mensen. Stel jezelf de vraag in hoeverre jij, met jouw organisatie, je droomklanten bereikt, kent en 
verrast. 

Met onze bedrijven zoals: De Commerciële Revolutie (B2B on- en offline commercie), The Social Selling 
Company (B2B online), MercuryXite (B2C online) en irisarke.com (platform voor Social Influencers als 
de nieuwe retailers) maken we met onze klanten het verschil en word je weer de baas over je omzet 
en marge.

Wij staan bekend om onze heldere visie op moderne on- en offline commercie en weten hoe je deze 
in korte tijd genadeloos goed kan laten werken. Naast dat we leuk en energievol zijn, zijn we ook erg 
duidelijk. Dat vinden wij namelijk een voorwaarde voor het beste advies en  zeker als je je laat belonen 
op behaalde resultaten. Daar staan we voor.

Ps. Wil je alvast in de juiste ‘stemming’ komen? Dan tippen we je graag over deze inspirerende 
boeken: Ontketen een Commerciële Revolutie, De kracht van Social Selling en ‘LEF’, het geheim van 
marktverstoorders ontrafeld.

GETRIGGERD DOOR DE BOVENSTAANDE PUNTEN EN KLAAR OM HET VERSCHIL TE MAKEN?

Doe een commerciële revolutie uitdaagsessie met je team om de grenzen in commercie op te zoeken;  
je huidige plan te toetsen of het beste plan te maken en dat genadeloos te laten werken voor jouw 
organisatie! Wil  je eerst nog een klant van ons spreken?  Mail met wb@d-c-r.nl en plan een meeting in. 
Omdat we ook groeien zoeken we super talenten voor versterking voor onze teams. 

Kijk op Linkedin voor de mogelijkheden en app een video naar 0654935671 waarin je ons verrast.



Veel managers denken dat hun organisatie en sales onderscheidend is. 

Maar is dit echt zo?

Wil je weten waar je met jouw team en organisatie staat op het gebied van 
onderscheidenheid met een modern on- en offline boeren slim salessysteem?

Doe dan De Commerciële Revolutie Inspiratiesessie met je team of lees het 
boek ‘De Commerciële Revolutie‘.

Ontketen een commerciële revolutie binnen een 
kwartaal en maak het verschil!

Oprichter van de ‘The Social Selling Company‘ en ‘De Commerciële Revolutie‘. 
Berkman wist zich met zijn team de afgelopen 19 jaar te profileren als 
commercieel expert op het gebied van significante organische groei in on- en 
offline commercie met resultaatafhankelijke beloningsmodellen. 
Hij bracht meerdere populaire managementboeken uit, waaronder:
‘De Commerciële Revolutie’ en LEF, het geheim van marktverstoorders ontrafeld. 
Voor feedback en uitdagingen kan je hem mailen: wb@d-c-r.nl

Wessel Berkman

WAAR STAAT JULLIE ORGANISATIE?


