Introductie Product Connect
Product Connect verzorgt product en vakkennis
trainingen voor de AV en Foto Detailhandel. De
trainingen en presentaties zijn zowel geschikt voor de
detailhandel als voor importeurs in deze branche en
kunnen op maat aangepast worden aan de behoefte van
de organisatie en of het product.
De trainingen en product presentaties worden
samengesteld uit ervaringen en vraag uit de dagelijkse
praktijk en worden regelmatig bijgesteld aan de
veranderende markt.

Product en vakkennis trainingen door Robert Haas

Onze trainingen richten zich op ondersteuning van de
producttechnische en de commerciële vakkennis van
producten in AV en fotodetail handel.

Vakkennis Training
Dit zijn trainingen waarin dieper word ingegaan op het
begrijpelijk en enthousiast presenteren van vakkennis

In de product trainingen word de nadruk gelegt op
product verkoop via vakkennis. Deze benadering is
gebaseerd op begrijpend presenteren van product
technische eigenschappen gecombineerd met bestaande
commerciële technieken. Doorslaggevend hierbij is het
aanstekelijk enthousiasme voor de producten en de AV
detailhandel.

Er word nader ingegaan op het koppelen van de
geinventariseerde wensen van de klant naar de producttechnische eigenschappen van het artikel.

De kennis is gebaseerd op ruim 20 jaar ervaring in de AV
detailhandel en berust op vakkennis voorkomend uit de
Fotonica (wetenschappelijke beeldvorming technieken)
gecombineerd met commercieel inzicht van de
verschillende zeer succesvolle inkoop combinatiegroepen die Nederland de afgelopen 20 jaar gekend heeft.
De presentaties bevatten naast training in vakkennis en
commerciële technische verkooptechniek ook de
nieuwste in's en outs over de ontwikkelingen, technieken
en de nieuwste toepassingen van de producten.
Voor het volgen van onze product trainingen is geen
technische voorkennis nodig en zowel beginnende
verkopers als mensen met jaren ervaring kunnen hun
voordeel doen met deze vaktechnische manier van
verkopen.

Er worden pasklare voorbeelden gegeven over de
methoden van demonstreren en de techniek van
begrijpelijk toelichten. Tevens word dieper ingegaan op
specifieke vakkennis die hier voor nodig is.
Product training op Maat
Dit zijn trainingen waarvoor eerst in overleg met de
opdrachtgever een inventarisatie gemaakt wordt van de
in de cursus te behandelen producten en de benadering
daarvan.
Het grote voordeel van deze manier van samenstellen is
dat u direct kunt inspringen op een door u te voeren
reclame actie en of promotie artikel.
Kortom trainingen met een direct rendement!
Voor meer informatie of een persoonlijke afspraak
Internet www.productconnect.nl
E mail info@productconnect.nl
Telefoon 06-38228323

