
Kraak de code

87% van de sales professionals voelt zich onvoldoende adequaat voorbereid voor verkoop gesprekken 
en 66% van de klanten verliest de belangstelling tijdens verkoop presentaties. Dit allemaal omdat sales 
professionals worstelen om de waarde van hun voorstel effectief te communiceren.
 
B.A.N.K.’s persoonlijkheid verkooptraining helpt je om kansen te verzilveren en meester te worden in 
communicatie, onderhandelen en meer deals te sluiten met een hogere omzet.

Waarom klanten kopen

  •  Spectaculaire toename van het aantal verkopen en omzet
  •  Herken en stem af op de persoonlijkheidstypen in het koopproces
  •  Maak sneller en beter contact op een dieper niveau met jouw 
 prospects      
  • Maximaliseer de aantrekkelijkheid van jouw kernboodschap
  •  Communiceer helder en effectief in elke situatie
  •  Kraak de persoonlijkheidscode en breng het naar de BANK!

Traditionele verkooptrainingen leren je dat sales een ‘numbers game’ is en dat om vaker een JA te ho-
ren, je meer NEE’s moet krijgen. Dat is alleen waar als je het geheim nog niet kent! Wanneer je per-
soonlijkheidswetenschap gebruikt in jouw benadering, bereik je jouw prospect in 100% van de geval-
len. Sales is geen numbers game - it’s a people game!

“B.A.N.K. IS A GAME CHANGER FOR EVERY ENTREPRENEUR AND SALES PROFESSIONAL. 
THIS SYSTEM WILL STRENGTHEN YOUR CONFIDENCE, EXPAND YOUR SELLING SKILLS, 

AND DRAMATICALLY INCREASE YOUR INCOME” 
– Les Brown.” 

Kraak jouw eigen code op MyBankCode.com/growth of neem contact op voor een gratis kennismakings-
gesprek of workshop.

De meeste verkopers presenteren hun voorstel gebaseerd op hun eigen 
persoonlijkheidscode en niet gebaseerd op die van hun klant. Dat betekent 
dat de gemiddelde verkoper 75% van de tijd ineffectief communiceert! 
B.A.N.K. leert je af te stemmen op elke code zonder tijd te verliezen en 
daardoor een enorme stijging in omzet te realiseren.
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“The B.A.N.K. Code Assessment™ is a quick, reliable, 
and valid measure of personalities that predicts 
buying behavior and increases your probability of 
closing the sale.”
– Dr. Ryan T. Howell, PHD Associate Professor 
of Psychology | San Francisco State University 
Co-Founder | Beyond The Purchase


