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In 3 maanden een opgefriste strategie, propositie en
conversie waar uw klanten sneller warm voor lopen

Convince
Customers
Faster!

Convince Customers Faster!
Praktische methode waarmee je sneller klanten overtuigt
om voor je product te kiezen. Jarenlange ervaring verpakt
in 1 kwartaal lang begeleiding met een opfristraject.

Glipperweg 94
2104 AM Heemstede
Telefoon: 023 540 6180
www.sibren.nl

Meer overtuigingskracht zonder gedoe

Wat is het?

Verscherp je overtuigings strategie

Interactie in de praktijk

- Programma van 3 maanden

Onderscheidende klantbenadering

Tijdens een kennis-sessie wordt uw

- 5+ korte intensieve twee-

vanuit uw kerncompetenties.

situatie direct praktisch ingevuld.

wekelijkse kennis sessies
- Logische opbouw
- Combinatie van strategie, creatief
denken én de praktische invulling
- Begeleiding door een marketeer/
designer met 17 jaar ervaring.

Customer journey
Geef de klant op de meest kritieke
momenten veel waarde.
Conversiestappen
Stroomlijn de contactmomenten met
uw prospect naar de deal toe.

Gestructureerde opbouw
Stapsgewijs uw strategie verfijnen
en verder afstemmen op uw
organisatie en uw klant.
Uw scherpt de propositie aan.
Per kennissessie leert u over een
helder thema:

Overtuigende merkbelofte
Neem de belangrijkste drempel tot
aankoop weg.

nú op tafel liggen.
- Continue feedback.

Voor wie?
De ondernemer, CEO en Business
Developer die wil groeien door bij
hun klant het verschil te maken.
Nationaal én internationaal.

van uw bedrijf.
Productizeje expertise

80% van de inkomsten komt van

dagelijks inzet slimmer te benutten.

Waarom de klant niet koopt

theorie en uw praktijk.
- U gaat aan de slag met issues die

Veranker de drijfveren en cultuur

Meer verdienen door kennis die je al

A-klanten verhoogt omzet.

bij uw bestaande klanten.
- Overbrugging van de nieuwste

Business DNA

Meer A-klanten
20% van uw klanten. Betere focus op

- Snel concreet hoe u de kennis inzet

Nieuwsbrief die écht wordt gelezen
Verbeter de openingsratio en zet je

Voordelen
- U doet de juiste dingen in de juiste
volgorde.
- Strategie op één A4
- Ná het programma kunt u enkele
jaren verantwoord verder.

content slim in met tekst en beeld.

Help uw klant sneller door barrières

Uw investering

heen naar aankoop.

- 3+ meetings van 2,5 uur bij u op
kantoor

Maak een afspraak met Sibren van der Burgt en ontvang gratis het eBook
“Focus op je A-klanten”
TEL: 023 540 6180

- 5+ Online sessies van 30 minuten

