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Jaiks, een salesgesprek, hoe doe ik dat in vredesnaam?!

Is dat wat je stiekem denkt? 

 

Heb je zo je best gedaan om in gesprek te komen met een mogelijke klant,

nu klap je dicht omdat je bang bent om het te verprutsen. Dat je te

eager bent. God verhoedde dat ze je te commercieel vinden, dat wil je

echt niet.

 

Herkenbaar?

 

              Knoop dit goed in je oren:  je verkoopt je dienst            

veel makkelijker als je kapt met verkopen.
 

Als je alleen maar bezig bent met "Ik wil van jou een klant maken!", werkt

dat juist averechts. 

 

Want dan ga je alleen maar lullen over hoe prachtig jouw dienst is en hoe

geweldig en onmisbaar en, en, en...vergeet je het allerbelangrijkste:

luisteren naar wat je mogelijke klant nodig heeft.

 

So lean back. 

 

Ik heb een super eenvoudig script voor je ontwikkeld waarmee je

kunt verkopen wat je wilt, aan wie je maar wilt. Zonder je voet tussen

de deur te plempen. Lees maar. 
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Goed verkopen bestaat stiekem maar uit 3 stappen.

1. Goed voorbereiden

2. Effectief luisteren

3. Een helpende hand bieden.

 

Voorbereiden van een salesgesprek is echt key. Bereid je je gesprek

grondig voor, dan sta je al met 1 been in de goal.

 

Wat je in je voorbereiding te weten wilt komen is;

- Met welk probleem worstelt je mogelijke klant?

- Wat heeft ze zelf al geprobeerd om het op te lossen?

- Waarom voldoen andere oplossingen niet?

- In welke mate heeft ze er last van?

 

Wanneer je dan in gesprek bent met elkaar, hoef je niet meer te doen dan

verifiëren wat jij denkt dat het probleem is (goed uitvragen!) en

teruggeven wat je hoort ("dus je hebt het meeste last van ...." "waar je

echt van baalt is.... begrijp ik dat goed?").

 



Heeft je klant voldoende "pijnen" bevestigd waarvan jij weet dat je kunt

helpen, spring er dan niet meteen bovenop, maar wacht nog even met het

doen van je aanbod. 

 

Toets eerst of je mogelijke klant geholpen is met 

de resultaten en verlangens die jij kunt leveren.
 

"Zou je er mee geholpen zijn als...?"

"Hoe zou je het vinden als .... over is?"

"Kun je je voorstellen hoe het is wanneer je .... hebt opgelost?'

 

Krijg je vaker dan 3 keer een bevestigend antwoord? 

 

Please, kwel je lead dan niet langer en bied alsjeblieft je hulp aan. 

 

Door deze opbouw komt je lead namelijk in de ja-knik modus, en wil hij/zij

niets liever dan dat je zijn of haar  probleem oplost danwel een verlangen

inlost.
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Maak voor jezelf op basis van deze 3 elementen een salesscript, in je

eigen taal. 

 

Niet te uitgebreid, je moet het wel kunnen aanleren en onthouden. 

 

Een script dat bestaat uit 22 stappen leert een beetje moeilijk aan.;)

 

Newsflash; niet AL je leads zeggen met dit script meteen ja.

 

 Stom he? Yep, vind ik ook. 

 

Maar je zult zien dat met dit script, je veel vaker ja hoort dan steeds die

frusterende nee's.

 

Dat het niet meer voelt 

als verkopen, maar als helpen 

en "oeps", toevallig ook 

nog daarmee verkopen ook. 
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Das makkelijk lullen Claudia, maar wat doe ik dan als er iemand nee zegt?

 

Ik ken mijn klanten goed genoeg om te weten dat ze als ze een "nee" krijgen,

snel onder de tafel willen duiken, overmand door schamie-bami-zie-je-wel-ik-

ben-te-opdringering-gevoelens.

 

Voor je dat doet, check eerst even of dit ECHT een "niks meer aan te doen"-

nee is, of een ja omhuld door bullshit smoezen. 

 

Meestal is het het laatste namelijk. 

 

Er zijn feitelijk maar 2 situaties waarin je je neer mag leggen bij een nee

van de kant van je klant:

 

A. Ze "kunnen" het niet op jou. 

Klanten zullen dit niet zo snel aangeven, omdat ze het vaak rot vinden om

tegen je te zeggen; "ik vind jou gewoon niet zo leuk". Meestal merk je snel

genoeg of er sprake is van een klik, of je mogelijke klant dingen van je wil

aannemen, of je kwartjes ziet vallen, en of je een glimlach op het gezicht van

je klant, of juist een traan aan diegene kunt ontlokken. Je mogelijke klant

moet een match voelen met jou, anders kan je aanbod nog zo goed zijn, dan

gaat het hem echt niet worden. 
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Omgekeerd kan het natuurlijk ook zo zijn dat jij denkt 'brrr, maar deze wil ik

echt niet." Als je dat voelt, bij jezelf of bij je klant, durf deze lead dan ook los

te laten, al kun je de omzet nog zo goed gebruiken.

 

Neem maar van mij aan dat wanneer je dit soort klanten WEL aanneemt, het

je later in de samenwerking meer gaat kosten dan het je nu aan omzet

oplevert. Tijd, energie, en misschien zelfs geld omdat je klant niet tevreden

is en je een deel van de investering moet compenseren.

 

Samengevat: je klant moet het 'op jou kunnen', en jij net zo goed op hen. 

 

B. Jouw aanbod is geen 100% match

Natuurlijk wil je graag verkopen. Als je echter merkt dat de dienst of het

product dat jij biedt, niet helemaal aansluit bij wat de klant nodig heeft, druk

dan ook niet door. 

 

Je zult dan misschien geneigd zijn om aan je aanbod te gaan sleutelen. Joh,

dan doen we er toch een extra sessie bij, of dan haal ik er toch een

onderdeel af; je gaat concessies doen aan wat jij denkt dat een topaanbod

is, alleen maar om die klant binnen te halen. 

 

 

 

 

 

 



VERKOPEN ZONDER MINDFUCKS

Ik vind het te duur

Ik kan niet op xx datum

Het is te ver weg voor mij

Ik moet eerst met mijn partner overleggen

Ik ga het eerst even zelf proberen.

Het is nu niet het moment want verhuizen/studie/zwanger/ziek, maar ik

kom zeker bij je terug

Maar soms, haken mensen vooral aan op jouw energie, op de -lage- prijs, op

het verlangen met een Quick-fix van hun probleem af te zijn... maar is dat

niet altijd wat ze verder helpt om van hun probleem af te komen. 

 

En ondertussen voel jij aan je onderbuik; eigenlijk heeft deze klant wat

anders nodig. Hier hebben ze niet genoeg aan, of het is juist schieten met

een kanon op een mug.  Of er moet eerst iets heel anders opgelost worden

voordat ze met jou aan de slag gaan. 

 

Merk je dat de vraag "Is dit het absolute droomaanbod voor mijn klant?" geen

100% ja oplevert? Heb dan de ballen om dat tegen je lead te zeggen, en

deze door te verwijzen naar een collega die wel  aanbiedt wat

hij/zij nodig heeft. 

 

 

 

 

 

Dan ben je aanbeland in de categorie 'het antwoord is eigenlijk ja maar

ik durf niet' bullshit smoezen.  

 

Heb je op deze twee vragen met volle overtuiging JA geantwoord?

Maar zegt je klant toch nee?



            Herken je ze? 
 

Dat je deze smoezen in je schoot geworpen krijgt, ligt waarschijnlijk geheel

aan jou. 

 

Want als jij kristalhelder was geweest over het resultaat dat werken met

jou oplevert, dan zijn dit geen redenen om nee te zeggen.

 

Te duur? In termijnen betalen is altijd mogelijk, en kijk eens wat het oplevert.

 

Te ver weg? Doen we toch een online call?

 

Kun je niet op datum X? Maak er een individueel gesprek van of sluit een

van de volgende keren aan. 

 

Eerst overleggen? Dat betekent dat je nog vragen hebt. Stel ze eerst aan

mij, dan beantwoord ik ze voor je. 

 

Zelf proberen? How's that working for ya so far?

 

Niet het goede moment? Laten we dan nu alvast een afspraak maken om

daarna te starten, of juist nu toch starten om de situatie waar je tegenaan

loopt nu te tackelen.
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Zie je dat werkelijk elk koopbezwaar te tackelen is, wanneer het niet het

ECHTE bezwaar is?

 

Als je het zo bekijkt, zit er dus in heel veel NEE's alsnog een ja verborgen. Ga

dus niet bij de pakken neerzitten, op het moment dat iemand in eerste

instantie nee zegt. Dat is vaak pas het begin van het gesprek!

 

 

 

 

 

 

 

Boek je gratis Boostcall in via 

www.claudiaverhey.nl/gratis-check.

Have fun! 

 

Liefs, Claudia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vind je het toch nog lastig en weet je niet hoe je je

eigen salesscript het beste vorm kunt geven, zodat

het voor je gaat werken?

Ik kijk heel graag met je mee, zodat ook jij verkopen

een feestje gaat vinden.

http://www.claudiaverhey.nl/gratis-check

