Open training de Par5 methode
Donderdag 14 en 28 mei 2020

Open training de Par5 methode
Tijd om je acquisitiedoelstellingen voor 2020 te halen!
Hoe kom ik bij nieuwe klanten aan tafel? Dit is een van de
belangrijkste vragen voor iedere ondernemer, salesprofessional
of ZZP’er. Traditionele methoden zoals koude acquisitie leveren
te weinig rendement op en worden als negatief ervaren. Daarbij
legt de AVG-wetgeving allerlei restricties en voorwaarden op
voor business-to-business acquisitie.
Het is dus tijd voor een nieuwe, positieve en effectieve
acquisitieaanpak: de Par5 methode. Speciaal ontwikkeld voor
iedereen die op een professionele en persoonlijke manier
afspraken wil maken met potentiële klanten. Zonder opdringerig
te zijn en geheel AVG-proof. Met een conversie die vijf tot tien
keer hoger ligt dan bij traditionele acquisitiemethoden.

Open training
Op veler verzoek organiseren
we een open training over de
Par5 methode. Twee intensieve
middagen training met vooraf
een uitgebreide intake en
achteraf
een
uitgebreide
begeleiding. Hiermee gaan we je
helpen om je acquisitiedoelstellingen voor 2020 te
behalen!

Open training de Par5 methode
Hele acquisitieproces
In deze wervelende en complete open training leren we je alle
ins en outs van moderne zakelijke acquisitie in een business-tobusiness omgeving. De training is interactief en de leerpunten
worden door middel van praktische werkvormen behandeld. We
geven veel voorbeelden van succesvolle casussen en praktische
technieken. De training is gebaseerd op de bestseller De Par5
methode.

Programma
✓
✓
✓
✓

Intake via Skype
Middag 1: 14 mei
Middag 2: 28 mei
Begeleiding achteraf

Inclusief
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Alle trainingen
Intakegesprek van 1 uur
2 uur begeleiding achteraf
Exemplaar van het boek
Certificaat
Drankjes

€ 695
all-in, excl BTW

Inhoud
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Moderne acquisitie basis
Juiste attitude en mindset
Stoppen met cold calling
Case stories, pain- en hitlist
Social selling en LinkedIn
De vijf stappen van de Par5
Op de radar komen
Linken en opt-in verkrijgen
Live gesprekken voeren
Het geheim van de telefoon
Inzetten van mailingen
Bezoeken van events
Referral marketing
Schrijven van korte berichten
Natuurlijk kwalificeren
Maken van zinvolle afspraken
Persoonlijke marketing
Thoughtleadership

Open training de Par5 methode
Voor wie?
Iedereen werkzaam in een B2B omgeving
die op zoek is naar nieuwe klanten.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Account managers
Ondernemers
Sales professionals
Binnendienst verkopers
ZZP’ers
Business developers

Wanneer?
✓
✓
✓
✓

Intake via Skype of telefoon
14 mei 13:00 – 17:00 uur
28 mei 13:00 – 17:00 uur
Begeleiding via Skype of telefoon

Waar?
✓ Direct aan de A28
✓ Amersfoortseweg 18 - 3712 BC Huis ter Heide

Open training de Par5 methode
Inschrijven
Bel, mail of app ons om in te schrijven of voor meer informatie:
✓
✓
✓
✓

088-1651900
info@par5.nl
06-24818912 (Harro)
www.par5.nl/open-training

Overige informatie
✓
✓
✓
✓
✓

Minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers
Neem een collega mee en ontvang beiden € 100,- korting
Audioboek en E-book zijn ook inbegrepen
In-company training is als optie beschikbaar
Check de website www.par5.nl voor meer info

Reacties op de Par5 methode
Het complete
stappenplan voor het
winnen van nieuwe
klanten.

Stap voor stap wordt het
nieuwe B2B-acquireren
uitgelegd en goed
onderbouwd.

Echt een aanrader voor
iedereen die een
integrale acquisitie
aanpak nodig heeft.

De Par5 methode is een merk van 3to1
Elisabeth Catsvliet 16
2992WV Barendrecht
088-1651900
info@3to1.nl
KVK: 65026330
BTW: NL855951564B01
Bank: NL55ABNA0556239377

De Par5 methode is
enthousiasmerend,
praktisch en
resultaatgericht.

Aanrader voor iedereen die koude
acquisitie meer dan zat is en volgens
een solide proces aan de slag wil om
nieuwe klanten te winnen!

