
Goed dat je er bent!







Wie ben je en wat doe je precies?



Niet iedere ondernemer wordt succesvol…



13 eigenschappen van succesvolle 

Ondernemers. Hoeveel heb jij er al?



Ik ben benieuwd dames en heren ondernemers….



A

B

C



SALES = INKOMEN



Welke “TAFEL”

staat het langst?







▪ Wat werkt het snelst?

▪ 1 doel 1 subdoel

▪ Numbersgame



…..of wat NIET?



▪ Koffie drinken tot je een ons weegt!

▪ Wie herkent dit?

▪ Wat bereik je ermee?

▪ Wat zou je willen bereiken?

▪ Luister goed en schrijf mee!

▪ Het bruggetje wat het verschil maakt is…



▪ Je krijgt nooit een 2e kans voor een 1ste indruk

▪ Hou je aan 20/80

▪ Vertel

▪ Vraag

▪ Verkoop

▪ V.H.T.



“We gaan het niet doen” zegt de klant…

9 van de 10 verkopers zeggen dan?

W…… N…?

Deze 3 principes werken voor mij altijd en overal.

1   P….A…

2   W..d..W..?

3   K….B….G….H….!



Wet van de wederkerigheid geldt voor iedereen! 

Geef iets extra’s

‘n Presentje

Verras je klant

Dus…….heb jij al iets om te weg te geven?



Wat heb jij om weg te geven?





▪ Pas doelgroep-kwelling toe 

▪ Volg de dokter

▪ L.S.D. helpt écht!



▪ Directe afsluiting (hard)

▪ Indirecte afsluiting (stel dat)

▪ Alternatief techniek ( dit of dat) 

▪ Er zijn er meer….



“Zet maar eens wat op papier”



“Vond u het een goed gesprek?”                                   JA

“Fijn om te horen!”

“Wat moet er in mijn voorstel staan om tot zaken te komen?” 



……………..met name aan je verkoopresultaten 

Ik wil niet dat je je ondernemersdroom opgeeft!



▪ Ploegen

▪ Planten

▪ Snoeien

▪ Onkruid wieden

▪ Water geven

▪ Mesten



Hard? 

Misschien

Realiteit?

100%

Laat niemand jouw ondernemersdroom

veranderen in een nachtmerrie

Ook jij zelf niet!
ik ga je helpen



Stel jezelf ten doel je hele leven te blijven leren, 

het leven houdt nooit op met lesgeven.



Succesvol worden als ondernemer doe je zo….



ZZP Zelfstandige Zonder Problemen 2021/2022 online van 

20.00 uur tot 22.00 uur op woensdag 17 en 24 november 2021

Minimaal 20 deelnemers. Maximaal aantal deelnemers is 40 



www.arthurbrekelmans.com



▪ Je eigen openingszin van kennismaking naar salesgesprek 

▪ Jouw eigen salespitch in 60 seconden

▪ Antwoorden op meest voorkomende testvragen van klanten

▪ De bezwaartechnieken leer je herkennen én te buigen

▪ De beste afsluittechnieken komen aan bod, jij kiest

▪ Bizz Psychologie om tot de koopreden te komen 

▪ Succesvol Sympathiek beïnvloeden 

▪ Onderscheidend vermogen van je eigen bedrijf

▪ De Prijs verkopen (Korting vs Waarde)

▪ Gouden formule van offertes naar opdrachten en meer…..

▪ Omzet, Werkplezier, Structuur, Geld op de bank, Rust in je Hoofd!!





De meeting is op zaterdag 7 mei om 10.00 uur tot 16.00 uur



…maken we het aantrekkelijk en sympathiek. Mede dankzij 
support van het Starters Centrum mag ik dit aanbod doen.



Met 25% jubileum besparing PLUS € 100,- starters-subsidie

investeer je geen € 425,- maar € 199,- incl. BTW

Aanmelden via mail@arthurbrekelmans.com voor alle actie gerichte 
ondernemers die vanavond aanmelden ontvangen ook mijn boek 

“Stop dat gezeik iedereen rijk” 

(Tijdens de training in Brunssum)

mailto:mail@arthurbrekelmans.com


Doe je mee? Je doet je bedrijf en je zelf er een groot plezier mee. 
Meer en betere Verkoopskills neemt niemand je ooit nog af. 
Resultaat: Meer sales, meer Omzet, meer Inkomen en meer Rust!



Likes do NOT pay bills, 

Sales DO! 


