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Leer om online relaties op 
te bouwen met klanten en te 
groeien van lead naar deal.

Leer content maken en verdelen 
die een meerwaarde bieden 
voor uw prospectie.

Ontdek allerlei tools die u in-
formatie bezorgen om uw lead 
generatie te versnellen.
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Overtuigend netwerken & verkopen via Sociale Media
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Waarom dit programma?

>
De docent

HOE MAXIMALISEERT U UW DIGITALE 
GUNFACTOR

“Mensen kopen van mensen” blijft – zelfs in dit 
digitale internet tijdperk – een feit. Of u nu verkoper 
of inkoper bent; marketeer, manager of ondernemer, 
uw persoonlijke gunfactor blijft bepalend voor uw 
commercieel succes en de impact van uw netwerk 
inspanningen. Maar hoe verhoogt u uw digitale 
gunfactor? Onderzoek wijst uit dat intussen 78% van 
de top B2B verkopers sociale media succesvol inzet om 
zijn/haar doelstellingen te behalen. En u?

PERSONAL BRANDING OF HOE ONDERSCHEIDT 
U ZICHZELF VAN DE ANDEREN

Nooit eerder was het zo makkelijk om te netwerken … 
Nooit eerder had u zo makkelijk toegang tot nieuwe 
klanten. Nooit eerder kon uw klant u zo makkelijk 
vinden. Met de komst van de sociale media werd 
alles nog net iets makkelijker en sneller. Maar hiertoe 
moet u investeren in uw persoonlijk merk. Een sterke 
personal branding is immers essentieel voor uw succes 
als ondernemer of verkoper. Omdat de diensten die u 
aanbiedt voor een klant niet altijd als onderscheidend 
worden ervaren. Omdat u op het net niet alleen 
bent. Omdat u werkt met een snel, maar ook vluchtig 
medium. U moet uw klanten vinden en uw klanten 
moeten u vinden.

ZET UZELF OP DE KAART 

Wanneer u zichzelf als merk in kaart brengt, moet 
u dit op een overtuigende wijze kunnen doen. Niet 
alleen in de echte wereld maar zeker op alle sociale 
media. Sociale media zijn een zeer krachtig middel 
om uzelf op de kaart te zetten. En van hieruit kunt u 
een succesvol commercieel netwerk uitbouwen en zo 
succesvol zaken doen. 
Deze sociale media helpen u in het verkoopproces. 
Social selling is vandaag een must voor elke 
professional en ondernemer. Van het vinden van 
mensen en leads via het connecteren tot het opvolgen 
van uw klanten, leveren sociale media u directe én 
meetbare meerwaarde op. Zo groeit u van lead naar 
deal.

SOCIAL SELLING ALS ULTIEME COMMERCIËLE 
TOOL

Social Selling is het nieuwe fundament van 
Overtuigend Netwerken. Sociale medianetwerken en 
online hulpmiddelen zijn vandaag onontbeerlijk om 
u als merk in de markt te zetten om zodanig betere 
en efficiëntere lead generatie te doen, om beter en 
sneller deals te sluiten, om beter klantenbeheer en 
klantenvertrouwen op te bouwen. Vertrouwen en 
geloofwaardigheid (kortom uw persoonlijke gunfactor) 
is essentieel binnen uw  personal branding. En sociale 
media spelen hier een cruciale rol bij.  

WAT KUNT U LEREN VAN ECHTE SOCIAL 
SELLERS

Echte Social Sellers gebruiken het web en de sociale 
media om huidige en toekomstige klanten te beheren 
en te identificeren door te luisteren, te connecteren, 
te engageren en relevante informatie te delen. Ze 
gebruiken deze nieuwe technologieën als aanvulling 
van hun huidige manier van prospectie (websites, 
blog sites, jaarrapporten, presentaties, netwerken, 
persoonlijke afspraken en natuurlijk ook telefonische 
prospectie). 

REPUTATIE MANAGEMENT ALS WEZENLIJK 
ONDERDEEL VAN UW PERSONAL BRANDING

Via het web en diverse sociale media bent u maar 1 
klik verwijderd van uw klanten. Niet alleen in uw rol 
als professional, maar ook in uw rol als individu … Een 
goede en professionele digitale identiteit is dan ook 
absolute noodzaak. Uw social selling (en zo uw digitale 
gunfactor) staat of valt met uw digitale reputatie. 
Reputatie Management is dus een must: van een goed 
profiel over privacy tot sociale media conversaties.

KRIJG EEN STAPPENPLAN TOT EEN 
COMMERCIËLE DIGITALE IDENTITEIT

Deze workshop bezorgt u een direct toepasbaar 
stappenplan bij het opbouwen en vormgeven én 
gebruiken van een professionele digitale identiteit. 
Maar bovenal leert u hoe u hier commercieel succes 
kunt uithalen zodat u iedereen vindt, maar iedereen 
ook u weet te vinden.  

Mic Adam ontwikkelde zijn expertise in social networking en social selling tijdens zijn 

jarenlange internationale sales en marketing ervaring bij o.a. Wang Laboratories (B & USA), 

Kryptonite Corp. (B & USA), Van Aerden Group (F, B & USA), Ophardt Hygiëne Technik (D) 

en Unisys (B & F). Vandaag heeft hij - als Social Media Policy Creator - bij verschillende 

nationale en internationale bedrijven sociale media policies opgesteld. Hij werkt vanuit de visie ‘uw medewerker 

als een social media ambassadeur’. Hiernaast traint en adviseert Mic zijn klanten in het maximale gebruik én 

optimale rendement van social media. Mic is een veel gevraagd en gewaardeerd trainer en key note spreker op 

diverse nationale en internationale events. Hiernaast publiceert hij diverse blogs, columns en artikelen in CxO 

Magazine, Bizz Magazine, HR Magazine, de Tijd, … over de diverse uitdagingen van social media.
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OPTIMAAL LEEREFFECT

We beperken het aantal deel-
nemers aan deze cursus. Hierdoor 
kunt u optimaal profiteren van 
de kennis en ervaring van de 
docent. Bovendien toetst u op 
een interactieve manier uw eigen 
praktijksituatie aan die van uw 
collega’s. Zo garandeert het IFBD u 
een optimaal leereffect, gebaseerd 
op theoretische onderbouw en 
gestaafd met vele praktische 
voorbeelden.

“Aankopers en beslissingsnemers 
grijpen meer en meer naar sociale 
media om zich te  informeren over 
producten en diensten vooraleer ze 
lastenboeken opstellen en overgaan 
tot een aankoop. Ze gebruiken 
blogs en fora om zich te informeren, 
connecteren om feiten te checken bij 
hun collega’s via sociale netwerken 
en stellen vragen op Twitter en tal 
van andere kanalen. Een uitdaging 
voor de verkopers maar tegelijk een 
fantastische opportuniteit.”

De Tijd 
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Overzicht programma

INLEIDING - NETWERK BASICS: OPBOUWEN, UITBREIDEN EN ONDERHOUDEN

 ◆ De sociale media: bouwstenen van Netwerken.

 ◆ Van Netwerken over Lead Generation tot Verkopen: Social Selling.

 ◆ Actieplan om online - via sociale netwerken - relaties op te bouwen met klanten en te groeien van 

lead naar deal.

BLOK 1: IDENTIFICEREN WELKE DE JUISTE KANALEN ZIJN VOOR U ALS SOCIAL 

SELLER

 ◆ Welke kanalen zijn relevant voor u? Welke zijn dit niet?

 ◆ Analyseer uw huidig ideale prospect-/klantenprofiel.

 ◆ Vertaal naar het meest geschikte medium.

BLOK 2: VERHOOG UW ZICHTBAARHEID

 ◆ Opbouwen van een professioneel profiel op deze kanalen.

 ◆ Vorm en inhoud.

 ◆ Bouw aan uw digitale reputatie.  

BLOK 3: UITBOUWEN VAN EEN STERK NETWERK

 ◆ Wie behoort tot uw netwerk? Wie behoort hier niet toe?

 ◆ Selectief selecteren of net niet?

 ◆ Identificeren en vinden van Influencers? 

 ◆ Hoe connecteren met Influencers?

BLOK 4: VINDEN, MAKEN EN VERDELEN VAN EIGEN CONTENT DIE EEN MEERWAARDE 

IS VOOR UW PROSPECTIE

 ◆ Van blog over twitter tot slideshare: wat plaatst u waar?

 ◆ Waar is uw prospect naar op zoek en waar zoekt hij dit?

 ◆ Hoe faciliteert u de zoektocht van uw prospect?

 ◆ Verhoog uw gunfactor door kwalitatieve content. 

BLOK 5: LEAD GENERATIE VIA EEN EENVOUDIGE SOCIALE MEDIA MONITORING 

 ◆ Hoe concreet aan te pakken?

 ◆ Tools en technieken.

 ◆ Tientallen tips en tricks die u helpen bij lead generatie & efficiënt tijdsgebruik van social media.

BLOK 6: MONITOREN VAN PROSPECTEN, KLANTEN EN CONCURRENTEN 

 ◆ Waar let u op bij het monitoren van partners?

 ◆ U kijkt maar u wordt ook bekeken …

BLOK 7: OPZETTEN VAN EEN 30-MINUTEN ROUTINE OM DE LEAD GENERATIE 

EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN

 ◆ Van leads naar deals …

 ◆ Welke gratis tools zijn voor u een meerwaarde?

CONCLUSIE: OPSTELLEN VAN EEN PERSOONLIJK ACTIEPLAN OM MORGEN  

RESULTATEN TE HALEN VIA SOCIAL SELLING

De focus van deze dag ligt niet alleen op het gebruik van de sociale netwerken zoals LinkedIn, Facebook, 

Twitter, Google+ maar ook de content websites zoals Slideshare, YouTube, Blogs, etc.  En daarnaast zullen 

we allerlei online tools bekijken die u zeer bruikbare informatie (e-mailadressen, markt-, industriële- en 

bedrijfsinformatie) bezorgen om uw lead generatie te versnellen.  

VERHOOGDE INTERACTIVITEIT

De deelnemers krijgen uitgebreid 
de kans om hun eigen problematiek 
ter sprake te brengen. Om dit te 
realiseren, vragen wij op voorhand 
een beknopte beschrijving van de 
probleemstelling te formuleren. Op 
die manier kunnen wij de cursus 
volledig opstellen volgens uw eigen 
informatiebehoefte. 
U kunt hiervoor steeds contact 
opnemen met Dirk Spillebeen op 
het nummer: +32 50 38 30 30 
(e-mail: dirk@ifbd.be).

VERLOOP CURSUSDAG(EN)

08.30 Ontvangst, registratie met 
koffie/thee.

09.00 Start van de trainingsdag  
(met voorstelling docent)

12.30 Lunch

17.00 Einde van de cursusdag.

Zowel in de voor- als namiddag 
wordt een korte (koffie-)pauze 
gehouden.

 
Volg ons!  

@IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 



SOCIAL SELLING

FIRMA: 

 

STRAAT / NR. / BUS:  .................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  .................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel  q horeca 

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .............................................................................................  AANTAL WERKNEMERS:  ...............................................

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ..................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 795 Euro excl. 21% BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en 
een uitgebreide lunch tijdens de cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u als naslagwerk kunt 
raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid (zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende 
collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 40% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de 
subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de 
vooropgestelde criteria kan u tot 40% besparen op de opleidingskost. Meer informatie omtrent het systeem kan u vinden op 
de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
 • Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be 
 • U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
 • Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging echter blijft ver-
eist. Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur. Een tweetal weken voor de cursus 
ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een routebeschrijving.

Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijving en de cursus. Indien wij minstens 2 weken 
voor de cursus uw annulatie ontvangen zoeken we samen met u naar de beste oplossing. Minder dan 2 weken voor 
de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd en wordt mogelijks een administratieve kost (€ 75) 
aangerekend. Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

Inschrijvingsformulier

DATUM & LOCATIE:

KOSTPRIJS:
>  € 795 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE 
LOCATIE VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om de cursus op een 
ontspannen manier te kunnen 
aanvatten en/of afsluiten.

Meer informatie hieromtrent vindt 
u op onze website of via volgende 
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR
We houden u graag op de hoogte 
van de laatste evoluties binnen 
uw sector. Daarom hebben we 
uw gegevens opgenomen in onze 
database. Uw informatie is voor 
eigen gebruik, wordt beveiligd en 
nooit aan derden doorgegeven. 
Hiertoe nemen we alle nodige 
maatregelen. Te allen tijde heeft u - 
overeenkomstig de wet “verwerking 
persoonsgegevens” van 8/12/1992  
en de “AVG-reglementering” van 
24/5/2016 - recht op inzage, 
wijziging of verwijdering van uw 
gegevens. Meer informatie via onze 
webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR 
of via e-mail: DPO@ifbd.be.



>
Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 31 04 21 of e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>  zie hiertoe onze website 
www.ifbd.be

INSCHRIJVEN 

https://www.ifbd.be/nl/inschrijven/?oid=13625

