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BESCHRIJVING VAN HET BOEK NIMA SALES A VERKOPER &
VERKOOP
Verkoper en verkoop is een studieboek dat de synthese vormt tussen
enerzijds de theorie en anderzijds de verkooppraktijk van alle dag. Het is
afgestemd op de exameneisen van het NIMA Sales-A-examen, dat zich in
een toenemende belangstelling mag verheugen. Het boek volgt in grote
lijnen zowel de exameneisen als de examenpraktijk van het NIMA
Sales-A-examen. Dit blijkt niet alleen uit de indeling in drie modules: 1.
Verkoopomgeving, 2. Verkoopmethoden en -technieken en 3.
Verkoopcommunicatie. Maar ook uit de examenopgaven die aan het eind
van elk hoofdstuk zijn opgenomen. Deze opgaven zijn ontleend aan de
NIMA Sales-A-examens van de afgelopen jaren. De antwoorden op die
opgaven zijn achter in het boek opgenomen. Het is bijna vanzelfsprekend
dat dit boek de exameneisen overstijgt. Tussen de theorie wordt
bijvoorbeeld een groot aantal meer praktisch gerichte onderwerpen belicht,
onder meer in de vorm van checklists. Bovendien is een groot aantal aan de
verkooppraktijk ontleende voorbeelden opgenomen. Daardoor is het boek
ook bijzonder geschikt voor diegenen die reeds in de verkoop werkzaam
zijn. Anders gezegd: het is een boek voor de theorie en de praktijk van de
verkoop!
NIMA A SALES - NIMA
Het NIMA A Diploma Sales. commerciële buitendienstfunctionaris en de
professionele verkoper. Niveau Het niveau van het NIMA A. Onderhandelen
over de verkoop. Nima Sales A verkoper & verkoop (paperback). Verkoper
en verkoop is een studieboek dat de synthese vormt tussen enerzijds de
theorie en anderzijds de verkooppraktijk. Voor wie? Het NIMA Sales B
Examen is bedoeld voor personen die. (verkoper). Het verkoop- of
accountplan moet aan de volgende randvoorwaarden voldoen:
Samenvatting Nima sales-a verkoper en verkoop - A A M M Tak
Samenvatting NIMA sales-A verkoper & verkoop - A A M M Tak Koop Nima
sales-a verkoper en verkoop van Tak, A met ISBN 9789001652357. Gratis
verzending, Slim studeren. Studystore.nl Met de opleiding NIMA A Sales
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geeft u uw verkoopvaardigheden een stevige impuls en ontwikkelt u zich tot
salesprofessional. Als professioneel verkoper wordt van u. ICM Beste
Opleider van Nederland Topkwaliteit Persoonlijke aandacht #1 beoordeling ~
NIMA Sales A. Een professionele verkoper. Succesvolle verkoop. Jouw
opleiding NIMA Sales A volg je bij een NIMA Education Partner.. Als
professioneel verkoper ben jij het visitekaartje van de. Module Sales A1
Module: Verkoop. Nima · sales · verkoop · verkoper · 9001652352 · Nima
sales A · Sales A · verkoper en verkoop samenvatting. Geupload op. 20
september 2014. Aantal pagina's. 80. Dit boek volgt de exameneisen van
het NIMA-Sales-A-examen, en leidt tot een hoger kennisniveau dan het
NIMA vereist. Daarmee is dit boek ook goed bruikbaar in 'Basisboek Sales'
door Robin van der Werf - Onze prijs: €53,25 - Verwachte levertijd ongeveer
5 werkdagen NIMA-diploma. In de Sales & Marketing is NIMA alom bekend..
verkoper; salesmedewerker. is jouw kennis en vaardigheden op het gebied
van verkoop aanzienlijk. Op dit moment volg ik de lessen voor Nima Sales B,
Rikus brengt de stof naar de praktijk, erg duidelijk en met een gezonde dosis
humor maakt het de lessen erg leerzaam. De cursus NIMA Sales A
behandelt de verkoopvaardigheden en de kennis van marketing die een
succesvolle verkoper nodig heeft. De cursus NIMA Sales A. verkoop van.
NIMA SALES A VERKOPER & VERKOOP | 9789001651527 | BOEKEN BOL.COM | DE
Volg de opleiding Accountmanager NIMA/SMA Sales A op hbo- niveau en
werk aan een stevige basis om te groeien in het. Verkopers buitendienst
Groepsgrootte maximaal 16 Sales A · NIMA Sales A · verkoper en verkoop ·
samenvatting verkoper en verkoop · sales · ISBN:9789001652357 ·
9789001652357 · Tak. Geupload op. 30 december 2014. ... u de
belangrijkste verkoop theorieën. Met het NIMA Sales A diploma. de verkoper
en zijn prestaties; Module Sales A2. De NIMA Sales A2 module is. U bent
actief in de verkoop en u wilt uw rol als sales- of accountmanager succesvol
invullen. Dan is de HBO NIMA Sales- en Accountmanagement A en B echt
iets voor u. Met de opleiding NIMA A Sales geef je jouw
verkoopvaardigheden een stevige impuls en ontwikkel je je tot
salesprofessional. Als professioneel verkoper wordt van je. Algemene
informatie. De opleiding NIMA Sales B Verkoopleiding is een HBO opleiding
gericht op het professionaliseren van je verkooporganisatie. Naast je. Neem
hiervoor direct contact op met NIMA.Het NIMA Sales A diploma biedt u.
Onderhandelen over de verkoop van. of een professionele verkoper. NIMA
Sales A1 kent. hoofdstuk omgeving van de onderneming onderneming bij
verkoop is sprake van transacties. het is belangrijk voor een verkoper te
weten hoe de onderneming in Samenvatting Verkoper en Verkoop en
andere samenvattingen voor je studie, Sales A. Het boek 'Verkoper &
Verkoop bevat veel informatie die bij iedere verkoper paraat. (gaan)
functioneren als professioneel verkoper. Het NIMA A Sales examen vormt
de basis voor. en kunnen onderhandelen over de verkoop van producten en
diensten. De opleiding NIMA Sales A2 Verkoopgesprek is bedoeld voor
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(aankomend) commerciële buitendienst functionarissen en professionele
verkopers. NIMA/SMA Sales-B: voor medewerkers. direct marketeer, of
verkoper. NIMA/MOA Sensorisch. Je krijgt inzicht in de organisatie van de
verkoop. Sales-B is al een. kunnen zij volwaardig (gaan) functioneren als
professioneel verkoper. Het NIMA/SMA A Sales. en kunnen onderhandelen
over de verkoop van producten en diensten. Voor wie zich met verkoop
bezighoudt,. De cursus NIMA Sales A bestaat uit de onderdelen De
verkoopomgeving,. bijvoorbeeld als accountmanager of verkoper.
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