
  

  
Social   Selling:   Méér   business,   
minder   tijd.   
Betere   relaties,   verbeterde   sales,   minder   klantverloop   &   tijd   voor   
wat   echt   telt.     

LinkedIn,   dat   is   toch   gewoon   Facebook   voor   volwassenen?   Je   wilt   toch   helemaal   geen   nieuwe   baan?     
Wat   moet   ik   er   nou   precies   mee?   Posten?   Wat   dan?   Voor   wie?   Moet   ik   dan   elke   dag   teksten   gaan   schrijven?   
Daar   heb   ik   geen   tijd   voor   ...   

  
Moeilijk,   Moeilijk,   Moeilijk!   …   En   ook   wel   eng.   Of   niet?      
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Waarom   zij   wel   en   wij   niet?   
Het   zijn   weer    onzekere   tijden ,   maar   de   markt   is   niet   verzadigd.   Wel   staan   overal    concurrerende   kapers    op   
de   kust   en   de     hand   gaat   weer   op   de   knip.   Klanten   nemen   de   telefoon   niet   meer   op   en   ‘Wij   bellen   jou   wel’   is   het   
favoriete   credo.   Bestaande    klanten   lopen    onaangekondigd    weg ,   waarom   vertellen   ze   niet,   waarschijnlijk   voor   de   
illusie    van   een   betere   deal?!   

Waar   ligt   dit   aan?   Als   je   naar   de    concurrent    kijkt   zie   je   een    sterk   merk    in   de   markt.   De   concurrent    blaast    op   
alle   kanalen    hoog   van   de   toren .   Instagram,   Facebook   of   LinkedIn,   het   maakt   niet   uit   waar   je   kijkt,   ze    posten    en   
adverteren    overal,   het   lijkt   wel   alsof   ze   je   achtervolgen   met   hun    onrealistische   beloften    aan   jouw   klanten!   
Waarom   gelooft   de   markt   wel   in   hen?   En   niet   in   ons?   

Het   gaat   nog   niet   pe   rse   slecht,   maar   het   kan   zeker   een   stuk   beter   en   wat   als   dit   zo   doorgaat?     

Symptoom   of   oorzaak?   
Eigenlijk   denk   je   het    antwoord    wel   te   weten.   Het   antwoord   van    tegenvallende   sales    ligt   bij   de   markt,   de   
concurrent,   de   klant   en   waarschijnlijk   jullie   eigen   sales   team.   

De   markt   is   lastig,   het   ging   goed   de   afgelopen   jaren,   maar   nu   heerst   onzekerheid.   Gaan   we   een   nieuwe   recessie   
in?   De   concurrent   heeft   meer    marketingbudget ,   grotere    naamsbekendheid    en   hebben   simpelweg   meer   
mankracht    om   de   markt   te   bedienen.   De   klant   heeft    niet   scherp    hoe   we   hem   kunnen   helpen   en   trekt   niet   op   
tijd   aan   de   bel   bij   een   uitdaging.   Je   sales   team   is   continue    brandjes    aan   het   blussen   en   sukkelt   voort.   

Mogelijk   heb   je   al    actie    ondernomen;   Je   hebt   een    marketing   bureau    ingeschakeld,   de    resultaten    daarvan   
blijven   alleen   nog   uit.   Behalve   veel   likes   bij   een   paar   leuke    posts    over   de   recente   workshop,   het   bedrijfsuitje   en   
de   heisessie   is   er   nog   niet   veel   veranderd.   

  

Het   punt   is;   Hier   ligt   het   allemaal   niet   aan   en   dat   weet   jij   ook.     

  

 

 

  



  

  

  

Beslissers    hebben   middels   het   internet   meer    informatie    dan   ooit,    inkopers   hebben   zich   ontwikkeld,   maar   sales   
leeft   nog   in   het   jaar   1983.   De   klant   van   nu   is    niet    de   klant   van   toen,   maar   wat   doe   je   daarmee?   

  Jaar   na   jaar   worden   dezelfde   achterhaalde   sales   trainingen   gedaan:    Spin   selling,   Getting   to   yes,   the   Challenger   
Sale,    en   het   moet   het   liefst   allemaal   in   een   middagje,   want   het   mag   vooral   geen   tijd   kosten!     

De   tijden   zijn   veranderd.   
Hoe   langer   je   hier   aan   vast   houdt,   hoe   groter   de    achterstand ,   hoe   meer   klanten   er   weglopen   en   hoe   groter   de   
voorsprong   van   de    concurrent.     

  

Wie   is   deze   wijsneus?   
Introverte   nerd   die   dol   is   op   gadgets,   wetenschap,   de   nieuwste   ontwikkelingen   
in   communicatie   technologie   en   het   internet,   de   opslagplaats   voor   alle   
menselijke   kennis   (en   onzin).     

Extraverte   motivator.   Ik   vind   energie   en   voldoening   in   communicatie.   Zowel   op   
het   podium   als   bij   het   1-op-1   delen   van   ideeën   en   kennis.   

“Do   or   Do   not,   there   is   no   try.”   -   Master   Yoda   

Ik   heb   maar   twee   versnellingen   -volle   kracht   vooruit   of   niet-   een   groei   mindset   en   ik   ben   altijd   op   zoek   naar   
mogelijkheden   om   te   verbeteren.   Ambitieus   voor   mezelf   en   de   mensen   met   wie   ik   werk.   

37   jaar   oud   met   meer   dan   10   jaar   ervaring   in   tech   en   sales.   Straight   Line   Selling,   Buyer   Focused   Selling,   Solution   
Selling;   I’ve   seen   it   all   o.a.   bij   Oracle,   Indeed   en   bij   LinkedIn   als   Regional   Account   Manager   EMEA   (Top   100   
klanten,   waaronder   EY,   PwC,   BNP   Paribas,   Bayer,   ABB,   Novo   Nordisk).     

Verder   ben   ik   fanatiek   in,   op   en   als   CrossFit   /   Twitch   Streamer   /   Dagvoorzitter   /   Moderator   en   Trainer   
Onderhandelen   &   Communiceren.   

Mijn   naam   is    Aragorn   Meulendijks    en   ik   ben   bedenker   van   de   ConnectFirst   Methode   voor   het   ontwikkelen   van   
Social   Selling   Meesterschap   en    I   don’t   believe   in   No-Win   scenario’s.      

 

 

  



  

  

  

Waarom   social   selling   en   geen   
traditionele   sales?   
Social   selling   is   de   natuurlijke   evolutie   van   traditionele   sales.   Waarom   dat   zo   is?   

Social   selling   is   schaalbaar   en   relationeel.     

Door   social   selling   in   het   gehele    salesproces    toe   te   passen,   bouw   je   aan   een   relatie   met   vele   potentiële   klanten   
tegelijk   zonder   dat   je   daar   veel   tijd   aan   kwijt   bent   en   begint   de    sales   cycle    al   voor   de   klant   op   zoek   gaat   en   niet   
pas   wanneer   jij   haar   opbelt.   Waar   traditionele   sales   vooral   ging   over   één-op-één   gesprekken,     veel    bellen ,     ko�e   
drinken    en   veel   rondrijden,    verschuift   social   selling   de   manier   van   relatie   bouwen   naar   de    online   platformen   
waar   je   klant    actief    is.   Zo   bouw   je   niet   alleen   aan    de   relatie    met   één   klant,   maar    met   al   je   
(potentiële)klanten    tegelijk;   voor,   tijdens   en   na   het   zakendoen.   

Social   Selling   bouwt   aan   vertrouwen   lang     voor   het   eerste    persoonlijk   contact    en   je    bereik    kan   tot   ver   buiten   
je   directe   netwerk   gaan.     

Jij   weet   als   geen   ander:   Geen   relatie   zonder    vertrouwen .   Geen   deal   zonder    relatie .   

    

 

 

  



  

  

  

Geloofwaardigheid     

“Spreek   ik   met   (jouw-naam-hier)   ?   Drinkt   u   ook   graag   water?   Vind   u   gezond   water   belangrijk?   Ook   voor   uw   
kinderen?   Zou   u   water   met   vitaminen   kiezen   boven   water   zonder?   Wilt   u   het   beste   voor   uw   gezin?”    ,   je   kent   ze   
wel   deze   gruwelijk   irritante   sales   calls   rond   etenstijd.   

Deze    ervaring    wil   je   jouw   klant   toch   niet   aan   doen?    Niemand    zit   meer   te   wachten   op    koude   acquisitie .   Je   
telefoontjes   worden   afgekapt   door   een    secri-block    of   erger   nog   ...   prospects   nemen   hun   telefoon   niet   eens   meer   
op.   Het   is   niet   voor   niks   dat   ze   van   bovenaf   hebben   besloten    anoniem    te   gaan   bellen.   

  

“Visibility   +   Credibility   =   Profitability.”   -   Ivan   Misner   
  

Dat   was    1983 ,   dit   is    2020 .   Social   Selling   is   de   natuurlijke    evolutie    van   koude   acquisitie.   Het   onaangekondigd   
bellen   of   benaderen   van   beslissers   is    niet    meer   van   deze   tijd.   Zij   doen,   net   als   jij,    online   onderzoek    voor   ze   iets   
kopen.   Zij   doen,   net   als   jij,   onderzoek   op   Social   Media   zoals   LinkedIn   als   ze   over   iemand   horen   of   iets   willen   
weten.     

Wat   is   er   dus   nodig?     

Jij   moet    zichtbaar    zijn   als   expert   en   vertrouwde   adviseur.    Jij   bouwt   aan    geloofwaardigheid    door   jouw   
doelgroep,   jouw   potentiële   klant,   te    helpen    voordat   zij   er   om   hoeven   te   vragen.   Vaak   zelfs   help   je   ze   problemen   te   
identificeren   voor   ze   er   zijn.   Je   deelt   je   kennis   en   levert   met   elke   interactie   meerwaarde.   Het   gevolg?   De   prospect   
besluit    uit   zichzelf   en    onbewust    dat   jij   de    beste   partij    bent   om   zijn   probleem   op   te   lossen.   

Voorbeeld :    Dit   document   geeft   je   inzichten   die   jou   verder   kunnen   helpen.   Is   de   info   niet   waardevol   voor   je   dan   is   
de   kans   groot   dat   ik   je   niet   verder   kan   helpen.   

Spreekt   het   je   wel   aan?   Dan   ben   jij   technisch   gezien   al   een   stap   verder   in   mijn   Social   selling   aanpak   en   is   het   
waarschijnlijk   dat   ik   je   kan   helpen.   Interessant   nietwaar?   

 

 

  



  

  

  

Is   Social   Selling   voor   jou?   
Neem   jij   Social   Media    niet   serieus ?   Denk   je   dat   het   iets   is    voor   kinderen    en   pubers?    Nutteloos    of   niet   
interessant?   Gaat   het   eigenlijk   wel    ‘prima’    zoals   je   het   altijd   hebt   gedaan?   Heb   je    geen   energie    of   tijd   voor   
‘nog   meer    moeilijke   dingen ’?   Vind   je   posten   op   social   media    aanstellerij    of   zelfs   op   de   borst   klopperij?   Jij   
blijft   liever   in   je    comfortzone ,   je   kan   de   hoeveelheid   klanten   nu   al   niet   aan..      

Ben   jij   dat,   stop   dan   maar   met   lezen,   Social   Selling   en   de   ConnectFirst   Methode   is   sowieso    NIET    voor   jou.   

  

Voor   wie    Social   Selling    en   dus   de     ConnectFirst   Methode   veel   opleveren?   

  

    
 

 

  



  

  

  

Hoe   doe   je   dat   dan?      
De   ConnectFirst   Methode   richt   zich   op   het   opbouwen   van   vertrouwen   en   een   relatie.     
Om   dit   te   doen   volgen   we   een   eenvoudig    4   stappen   plan:   

Targeting   
  Een    duidelijk   beeld    van   je    doelgroep    en   hun   
behoeften .   Psychografie.   
Personal   Brand   
op   basis   van   je    jouw   expertise    en    jouw   kennis    van   
de    behoeften    van   je    doelgroep .   

  

Content   
toegespitst   op   je     doelgroep .   Hiermee   bouw   je   
vertrouwen    en   een    expert   status.     
Mindset   
Social   Selling    is   een    moderne   manier    van   denken   en   

 

 

  



  

  

  

werken   aan    klantenrelaties   en   verkopen    met     
nieuwe   routines   

    

 

 

  



  

  

  

Targeting    
De   basis   voor   vertrouwen   en   een   relatie   

Door   je    doelgroep    heel   bewust   te   specificeren,   krijg   je   scherp   wat   ze   werkelijk   nodig   hebben   en   hoe   jij   daar   het   
beste   op   kan   anticiperen   en   aansluiten.   

Verkoop   is   vaak   een    worsteling .   Jijzelf   en   je   klant   zijn   vaak   jullie   eigen   grootste   tegenstanders.   Om   te   slagen   
moet   je   dus   niet   alleen   jezelf   goed   kennen,   maar   ook   je   klant,   je   doelgroep.   Wat    drijft    hen?   Hoe    denken    zij?   Wat   
willen    ze   werkelijk?   

Wanneer   je   je   doelgroep   door   en   door   kent   en   begrijpt   kan   je   hun   bezwaren    anticiperen ,   vragen    beantwoorden   
voor   ze   ze   stellen   en   problemen   oplossen   voor   ze   er   zijn.   

  
De   tijden   veranderen,    omstandigheden    veranderen   en   niets   is   zo    irrationeel    en   veranderlijk   als   de   mens.   
Permanent   de    vinger   aan   de   pols    houden   is   dus   nodig.   Meten   is   weten.   

Personal   Brand   

Waarom   een    Personal    brand?   We   hebben   toch   een   company   Brand?   

Internet   maakt   de   wereld   kleiner,   maar   de    afstand    tot   onze   klant   
is    groter    dan   ooit.   Hierdoor   is   de    persoonlijke   relatie    nog   
belangrijker   geworden.   De   klant   zoekt    menselijk    en    persoonlijk   
contact.     

Waar   krijgt   de   klant   tegenwoordig   een    eerste   indruk    van   ons?   Juist!    Online.   

Het   is   dus,   paradoxaal   genoeg,    belangrijke r   dan   ooit   om   een   goede   eerste   indruk   te   maken.   Je   weet   namelijk   
zelf   hoe   belangrijk   een   eerste   indruk   is!     

 

 

  



  

  

  

Wat   is   jouw    personal   brand ?   Jouw   klant   wil   weten   wie   jij   bent,   waarom   jij   te   vertrouwen   bent   en   wat   jou   drijft,   
alvorens   ze   zaken   met   je   durven   te   doen.     

Vertrouwen   komt   te   voet   en   gaat   te   paard.   Wanneer   je   met   je   ‘brand’    vertrouwen    hebt   gebouwd   en   jezelf   hebt   
gepositioneerd   als    expert ,   leg   je   ook   de   basis   voor   een   verbinding   met   je   doelgroep,   je   klant.   Zonder   verbinding   
kunnen   we   immers   geen   zaken   doen.     

Social   Selling   is   relationeel.   

Wanneer   goed   uitgevoerd,   zal   verbinden   met   je   klant   een   natuurlijke   stap   zijn   op   basis   van   de    zichtbaarheid    en   
geloofwaardigheid    die   je   hebt   gecreëerd.     

Wanneer   je    verbonden    bent   met   je   klant,   top   of   mind   blijft,   
jezelf   als    expert    hebt   gevestigd   en   vertrouwen   is   
bewerkstelligd,   wordt   zaken   doen   een   vanzelfsprekendheid   

wanneer   de   behoefte   ontstaat.      

 

 

  



  

  

  

Content   
Het   opbouwen   van   een   vertrouwen   is   essentieel.   

Digitalisering    van   de   samenleving   heeft   de   afgelopen   20   jaar   
onze   levens   compleet   veranderd.   We   leven   steeds   meer    online .   
We   boeken   onze   vakanties   online,   bestellen   eten   online,   kleding   
wordt   in   zakken   bezorgd   en   amazones   leveren   onze   nieuwste   
gadgets.   Onderwijl   maken   we   onze    keuzes    op   basis   van   
recensies   en   reviews    van   goede   buren,   verre   vrienden   en   zelfs   onbekenden.   

Content    is   essentieel   voor   het   opbouwen   van   zichtbaarheid   en   geloofwaardigheid.    

Alleen   door   regelmatig,   relevant,   zichtbaar   te   zijn,   méérwaarde   
te   leveren   alvorens   er   een   commerciële   relatie   is   bouw   je   
vertrouwen   op   en   de   status   van   ‘thoughtleader’.   

Social   Selling   is   dus   ook   het    bouwen    aan    vertrouwen    in   
meerdere   stappen.   

Consistente    en    waardevolle    content   en   het   delen   van   kennis   biedt    meerwaarde    voor   je   klanten,   lang   voordat   
ze   je   nodig   hebben.   Ze   helpen   bij   het   opbouwen   van   je    brand    en   fungeren   als   lead   trechter.   Ze   maken   van   jou   een   
thought-leader    en    betrouwbare   adviseur    in   de   hoofden   en   harten   van   je   doelgroep.     

Dit   creëert   een   vruchtbare   voedingsbodem   voor   persoonlijke   contacten   en   vertrouwen.   Als   de   nood   hoog   is,   bent   
jij    top   of   mind    en   eerste   keus.   Onderzoeken   tonen   aan   dat   steeds   meer    klanten   bereid    zijn    meer   te   betalen   voor   
kwaliteit ,   maar   dan   moeten   ze   wel   weten   wie   je   bent   en   dat   jij   die   kwaliteit   kan   
bieden.   

Voor   B2B   is    LinkedIn    je    allerbelangrijkste    platform   als   professional.   
LinkedIn   is   het   enige   platform   dat   professionals   bezoeken   met   hun   werk,   
expertise   business   doelstellingen   in   gedachten.    Kennisdeling    en   netwerken   is   
de   hoofdactiviteit   i.p.v   poezen   plaatjes   of   selfies   zoals   zoals   op   Facebook   en   
instagram.     

 

 

  



  

  

  

Wat   straal   je   daar   uit?   Hoe   ben   jij   zichtbaar?   Sluit   dit   aan   bij   jouw    doelstellingen    en   de    behoefte    van   je   klant?  

 

 

  



  

  

  

Mindset   

Het   lijkt   allemaal   simpel.   Bouw   je   merk   en   imago,   identificeer   je   doelgroep   en   verbind   je   met   hen   als   vertrouwde   
kennisdeler   en   als   thought-leader.   Helaas   is   het   nooit   zo   simpel   als   het   lijkt.   Een   nieuwe   Mindset   is   noodzakelijk.   
Dit   is   geen   Quick   Fix,   een   nieuwe   manier   van   werken   vereist   een   nieuwe   manier   van   denken.   

Social   Selling   is   net   als   naar   de   sportschool   gaan.   Je  
behaalt   geen   resultaten   in   één   dag   of   zelfs   een   week   of   
maand.   het   is   een    Marathon   en   geen   sprint .   Net   als   
Judo   of   Tai-Chi   is   het   een   mix   van   push   &   pull.     

80%   Van   moderne   sales   is    pull .   Om   een   thought-leader   
te   worden   in   jouw   markt   moet   je   doelgroep   weten   dat   jij    een ,   nee,    DE    expert   bent   in   jouw   vakgebied.     
20%   Is    push ,   het   bewust   contact   initiëren   met   de   contactpersonen   en   organisaties   waar   jij   zaken   mee   wilt   doen.   
Pull    activiteiten   zijn   een   lead   generator   die   fungeren   
als   onderbouwing   en   ondersteuning   van   je    push   
activiteiten.   

Routines   

Om   fit   te   worden   is   meer   nodig   dan   af   en   toe   een   stukje   hardlopen   en   wat   gewichten   optillen.   Het   vereist   een   
trainingsregime    met    dagelijkse   inspanning    en   bewust   omgaan   met   wat   je   eet.   Het   is   ook   iets   dat   je    altijd   
moet   volhouden ,   want   wanneer   je   stopt   wordt   je   snel   weer   minder   fit   en   dikker.    Dagelijkse   Routines    zijn   dus   
cruciaal.     

Het    doorbreken    van    routines ,   bouwen   en   onderhouden   
van   nieuwe   is   niet   iets   wat   je   van   de   ene   op   de   andere   dag   
doet.   Het   kost    tijd    en    doorzettingsvermogen .   Het   vergt   
toewijding .   

  

  

 

 

  



  

  

  

Wat   er   mogelijk   is...   
Bij   een   Management   Consultancy   bureau   dat   
een   12   weken   programma   doorliep,   kreeg   
een   van   de   deelnemende   consultants   al   in   de   
derde   week    van   het   programma   een   
concrete   aanvraag    binnen   via   LinkedIn.   

  

Bij   een   klant   in   de   telecom/cybersecurity   kwam   
binnen   12   weken   een    concrete   opdracht    op   
tafel   ter   waarde   van    1,5   ton   omzet .   

Bij   een   internationaal   ingenieursbureau   uit   
Nederland   wonnen   ze   een    tender    twv    1,5   
miljoen    bij   een   grote   olieproducent,   
waarbij   de   klant   specifiek   opmerkte   dat   de   
compleetheid    en    kwaliteit    van   de   
LinkedIn   profielen   van   alle   consultants   de     
doorslag   had   gegeven,   ondanks   de   hogere     
prijs   ten   opzichte   van   hun   concurrenten.   

Bij   twee   klanten   in   de   Tech   sector   (Apple   Device  
Management)   en     verzekeringsbranche   (Centraal   
Beheer)   kwamen    binnen   10   weken    diverse   leads   
en    nieuwe   opdrachten    binnen.   Daarnaast   zagen   
ze   dat   de   prijs   een   veel   minder   belangrijk   punt   
van   de   onderhandeling   werd.   

De    investering    in   dit   programma   wordt    binnen   6   maanden   terugverdiend    los   van   het   rendement   over   de   
komende   jaren.  

 

 

  



  

  

  

“Dit   is   niet   voor   ons.”   
  

“We   hebben   al   een   ‘LinkedIn   training’   gehad   waarin   we   onze   profielen   verbeterd   hebben   en   wat   tips   
kregen   om   content   te   maken.   Het   heeft   ons   niets   gebracht   ...”   

Weet   je   nog   dat   je   je   rijbewijs   ging   halen?   Deed   je   dat   in    één   les ?   Toen   je   eenmaal   wist   hoe   het   moest,   ging   het   
toen   ook   gelijk    vlekkeloos    of   schakelde   je   nog   wel   eens   verkeerd?   Vergat   je   wel   eens   over   je   schouder   te   
kijken?    Hoeveel    kostte   dat?   Dat   was   best   een    flinke   investering ,   maar   je   wist   dat   het   het   waard   zou   zijn,   iets   
waar   je   je   hele   leven   voordeel   van   zou   hebben.   

  

Een   nieuwe    dagdeel    workshop   of   training   is   leuk.   Daarna   zit   je   vol   met    nieuwe   ideeën    en   wordt   je   
geïnspireerd    door   de   nieuwe   aanpak,   maar   hoe   lang   duurt   het   meestal?   De   wetenschap   heeft   ons   laten   zien,   dat   
na   een   week   of   twee,   het   behoud   van   de   nieuwe   inzichten,   kennis   en   vaardigheden   zelden   boven   de   20%   uitkomt.   
Herhaling   is   de   sleutel.   

Een   nieuwe    mindset    en    routines    verwerf   je   niet   in   een   workshop   of   een   dagdeel   training.   Dit   vereist   tijd   en   
toewijding   om   te   zorgen   dat   de   nieuwe   vaardigheden   een   tweede   natuur   worden.   Consistentie   is   key.   

De   ware    winst    ligt,   net   als   bij   beleggen,   in   de   samengestelde   rente   over   tijd.   Het   groeit   jaar   op   jaar   op   jaar.     
Het   is   een   Marathon,   geen   Sprint.   

“Wij   doen   alles   in   ons   netwerk.”   

“Onze   klanten   zitten   niet   op   LinkedIn   of   Social   Media”   

“Als   we   elke   dag   posten,   worden   onze   klanten   ons   niet   zat?”   

 

 

  



  

  

  

Wat   er   gebeurt   als   je   social   selling   
toepast?   

● Sales   en   omzet   groei   worden   robuuster   
Door   continue   meerwaarde   te   leveren,   zijn   de   klantrelaties   krachtiger   en   is   loyaliteit   groter.   Hiermee   
neem   je   de   onzekerheid   uit   sales.   Cijfers   voor   new   business,   cross-,   deep-   en   upsell   worden   stabieler   en   
groei   regelmatiger.   Social   Selling   zorgt   ook   voor   grotere   schaalbaarheid.   Je   kunt   veel   méér   (potentiële)   
klanten   tegelijk   bereiken   met   minder   inspanning.   

  
● Verloop   van   klanten   neemt   af   

Als   verkopers   en   consultants   minder   tijd   kwijt   zijn   aan   het   aan   boord   houden   van   klanten,   hebben   ze   
meer   tijd   om   klanten   beter   te   helpen.   Beter   geholpen   klanten   zijn   gelukkiger   klanten.   Tevreden   klanten   
gaan   niet   zomaar   weg,   zelfs   niet   om   een   paar   euro   te   besparen,   mensen   zijn   risicomijdend.   Waarom   zou   
je   wat   werkt   vervangen   door   iets   wat   niet   getest   is?   Social   Selling   zorgt   ervoor   dat   bestaande   klanten   
dagelijks   toegevoegde   waarde   krijgen   van   jou   en   je   team.   

  
● Marketing   kosten   lopen   terug   of   je   behaald   meer   resultaten   met   hetzelfde   budget   

Bereik,   hoe   groter   je   bereik,   hoe   meer   impact   marketing   heeft.   Wanneer   alle   medewerkers   als   
versterker   van   jullie   boodschap   fungeren   ( employee   advocacy ),   bereik   je   meer   mensen.   
Mond-tot-mondreclame   is   de   oudste   en   krachtigste   vorm   van   marketing   en   het   fundament   van   verkoop   
en   klantvertrouwen.   Social   Media   zijn   daar   de   digitale,   moderne   versie   van.   

  
● Winst   groeit   

Wanneer   er   meer   wordt   verkocht,   de   klantportfolio's   groeien   en   de   resultaten   van   marketingcampagnes   
beter   zijn,   dan   groeit   de   winst   automatisch   mee.   Het   doel   van   elke   gezonde   onderneming   wordt   daarmee   
verwezenlijkt.   

  
● Binnen   10   weken   worden   de   eerste   resultaten   voelbaar/zichtbaar   

Vertrouwen   groeit   met   resultaten   en   aantoonbaar   bewijs.   Al   mijn   klanten   behalen   hun   eerste   echte   

 

 

  



  

  

  

resultaten   tijdens   het   programma.   Leads,   verzoeken   en   soms   zelfs   directe   opdrachten,   deze   versterken   
het   vertrouwen   in   de   aanpak   en   fungeren   als   een   directe   Return   on   Investment.   

Wat   nu?   
Als   de   informatie   in   dit   whitepaper   je   nieuwe   inzichten   heeft   gegeven   of   heeft   gesterkt   in   je   geloof   in   social   

selling   en   jij   wilt   graag   weten   hoe   je   het   kan   toepassen   in   je   (sales)team   of   organisatie,   dan   zijn   dit   de   dingen   die   
ConnectFirst   aanbiedt:   

Social   Selling   Masters     
Compleet   Programma   

Voor   wie   

Managers,   leiders    en   hun    teams    die   
willen   leren   verkopen,   relaties   bouwen   en   
onderhouden   op   een   manier   die   past   bij   
deze   tijd.   Zij   begrijpen   dat    Social   Selling   
absoluut   n oodzakelijk    is   voor   zakelijk   
succes   in   het   komende   decennium.     

Het   resultaat   van   het   Programma   

In   een   periode   van   10   weken   gaan   we   
samen   aan   de   slag   met   een   combinatie   van   
online   content ,    video ,    webinars ,   live   
workshops    en    personal   coaching .   Deze   
geven   je   alle   nieuwe    kennis ,   
vaardigheden    en    inzichten    die   nodig   zijn   
om   je   netwerk   te   bereiken   en   te   vergroten.   
Je   versterkt   je   klantrelaties   en   groeit   je   
sales.   Wordt   een   Meester   Social   Seller.   
Ook   krijg   je   een    Shield   App    licentie   voor  

alle   deelnemers   om   inzicht   te   krijgen   in   
engagement.   

Social   Selling   Masters     
Online   Track   

Voor   wie   

Managers    &    Professionals    die   willen   
leren   verkopen,   relaties   bouwen   en   
onderhouden   op   een   manier   die   past   bij   
deze   tijd.   Zij   voelen   een   persoonlijke   
behoefte   om   zich   verder   te   ontwikkelen   op   
het   gebied   van   moderne   sales   of   willen   een   
Business   Case    bouwen   op   basis   van   
ervaring   voor   hun   organisatie.   

Het   resultaat   van   het   Programma   

In   een   periode   van   6   weken   ga   je   aan   de   
slag   met   een   combinatie   van   online   
content   &   training   video   in   een   online   
learning   portal.   Deze   geven   je   alle   nieuwe   
kennis,   vaardigheden   en   inzichten   die   
nodig   zijn   om   je   netwerk   te   bereiken   en   te   

 

 

  



  

  

  

vergroten.   Je   versterkt   je   klantrelaties   en   
groeit   je   sales.   Wordt   een   Meester   Social   
Seller.   

Personal   Coaching   

Voor   meer   informatie   hierover,   plan   een   een   strategie   gesprek   in.   

Strategiegesprek   

Als   deze   whitepaper   je   aan   het   denken   zet   en   je   voelt   dat   je   iets   moet   doen,   maar   je   weet   niet   precies   waar   je   
moet   beginnen,   dan   zal   dit   gesprek   waardevol   voor   je   zijn.   Samen   kijken   we   of   Social   Selling   iets   voor   jou   is   en   

wat   de   impact   voor   jou   en   je   team   of   organisatie   zou   zijn.     

Tijdens   een   gesprek   van   20   minuten   lopen   we   door   je   situatie   heen,   beantwoorden   we   vragen   over   jouw   
organisatie   en   team   en   kun   je   mij   alles   vragen   over   Social   Selling   en   de   ConnectFirst   methode.   

Daarna   weet   je   wat   de   juiste   volgende   stap   is   voor   jou.   

Je   kunt   direct   een   Strategisch   gesprek   plannen   via   deze   link     calendly.com/aragorn/strategie-gesprek .   

  

  

  

  

 

 

  




