
SALES

WEEK 6

WAT GA JE LEREN?

Wat je nodig hebt om jouw diensten interessant te

maken voor toekomstige klanten

Een succesvol klantgesprek voeren

Hoe je zorgt dat klanten terug blijven komen 



Be yourself; everyobody else is

already taken.

Durf je eigen stijl te volgen

Zeg 'nee' tegen klanten die niet

bij je passen.

TIPS
NOTITIES

MASTERCLASS RACHIDA
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01. Stap 1: Wat maakt jouw party bedrijf anders dan die van jouw

concurrenten? Denk aan producten, kwaliteit etc.

05. Welke reactie verwacht je van een klant na afloop van een opdracht? Als je

hier altijd naar streeft, blijft de kwaliteit van je werk hoog.

02. Waar kunnen klanten op rekenen als ze bij jou boeken?

Bijv: taart van een specifieke leverancier, heldere communicatie, goede

klantenservice etc.

03. Welk gevoel wil je dat de klant krijgt als ze jou inhuren?

Tip: als je de antwoorden op deze vragen niet weet, vraag het aan iemand die

jou kent of eerder heeft geboekt.

MIJN WAARDEVOORSTEL
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Nog steeds blij dat ik deze cursus heb gevolgd en daarna
door ben gegaan met mezelf ontwikkelen. Door de Sales
Training for Party Queens  accepteren klanten sneller mijn
aanbod. Er valt nog zoveel te leren in deze sector. Fabienne
blijft in contact en helpt je om het beste uit jezelf te halen. Ik
ben er nog niet, maar sta voor stap kom ik er wel! Dit is echt
de beste investering die ik ooit heb gedaan.

- Xaviera, Party Styling by Xaviera

MEER INFO

https://eerstehulpbijpartyplanning.nl/product/sales-training/


Er wordt vaak gedacht dat je veel nieuwe klanten nodig hebt om je party

bedrijf draaiende te houden. Dat is niet waar. Eigenlijk heb je 100 klanten

nodig die altijd bij e terug komen. Als je weet hoe je hen tevreden houdt en

hun #1 keus blijft, zit je goed!

JE  HEBT MAAR EEN AANTAL VASTE KLANTEN NODIG

KLANTEN BEHOUDEN
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Wat ik kan doen om extra aandacht

te geven aan klanten:

Deze middelen/informatie heb ik

ervoor nodig:
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