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Bussum, 19 april 2017 Ons kenmerk: JaJ/0.020

Betreft: uw inzet voor meer omzet

Geachte mevrouw Zet,

In ons prettige gesprek van maandag 10 april bespraken we uw wens tot een training voor 
uw medewerkers, met als doel meer omzet.

U vertelde me over uw bedrijf, dat altijd gestaag groeit, maar dat het jaar 2016 erg lastig is 
geweest. 

[meer informatie over het bedrijf van mevrouw Zet]
[meer informatie over de vraag van mevrouw Zet. Vooral hoe deze tot stand is gekomen. 
Waar komt de wens/behoefte vandaan?]

Aanbod: succes
2017 gaat een groot succes worden doordat u en ik samen gaan werken aan een veel 
gestructureerder en proactieve marktbewerking. 

Er zijn twee factoren die een (snelle) groei in omzet mogelijk maken. Veel meer contact 
met mogelijke (terugkerende) klanten (wet van de grote getallen) en goede kwaliteit van het 
gesprek met die klant. Om deze punten beide te bereiken stuur ik u hierbij een voorstel voor 
het creëren van ritme in aantallen en verbetering van kwaliteit door een beroepstrainer.

[meer over het aanbod en waarom dat aansluit bij de klant. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]

Uw investering is € xxx,- exclusief BTW, reiskosten à € 0,xx per kilometer en apparatuur € 
xx,- per dag. Alle mappen, pennen en schrijfmateriaal zijn inclusief. Daarnaast mogen 
deelnemers tot drie maanden na de training kosteloos een beroep doen op de trainer via 



whatsapp, mail, facebook voor advies, tips of materialen. Ook is een borgingsgesprek van 
twee x twintig minuten per deelnemer inbegrepen.

Voordelen AccuRaad Training & Advies
1. AccuRaad kent door eerdere opdrachten uw branche wat de herkenbaarheid en 

acceptatie vergroot.
2. AccuRaad traint praktisch. Veel oefenen, met concrete leerpunten.
3. Vandaag leren is morgen toepassen.
4. Tijdens de training is veel aandacht voor de praktijk. Daar gaat het gebeuren.
5. Gewenst gedrag wordt niet voorgekauwd, maar deelnemers worden door 

onderwijsleergesprekken en rollenspel zelf bewust van gedrag.
6. Deelnemers krijgen alle ruimte voor hun inbreng, de trainer bewaakt wel de structuur 

en de voortgang.
7. Trainingen zijn altijd positief en opbouwend, soms kan gedrag echter efficiënter of 

handiger.

AccuRaad verheugt zich erop om een positieve bijdrage te leveren aan het realiseren van de
doelstellingen van <naam bedrijf>. Samen zullen we ervoor zorgdragen dat deze gehaald 
worden. Ik bel u in de week van x zodat we samen stappen kunnen plannen op weg naar 
[doel klant].

Met vriendelijke groet,

AccuRaad training & Advies

Jochum Jarigsma, trainer


