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LinkedIn Sales Masterclass
Een workshop van 2(dag)delen om zo het maximale (sales)
resultaat uit uw LinkedIn profiel, connecties, acties/initiatieven én
Sales te halen!

Direct toepasbaar in de praktijk.

Dagdeel 1

Dagdeel 2

Optioneel

LinkedIn Basis +

LinkedIn Sales

LinkedIn Sales Pro

Voor iedereen die zijn of haar carrière
serieus neemt, meer wil weten over
de mogelijkheden die LinkedIn biedt
en gezien wil worden als een
deskundig en betrouwbaar
professional.

Voor iedereen die verantwoordelijk
is voor het vergroten van omzet,
minder tijd kwijt wil zijn aan
acquisitie, meer "hot"leads wil
ontvangen en een omzetgroei wil
realiseren met behulp van
LinkedIn.

Voor iedereen die dagelijks bezig is
met het behalen van salesdoelen
(KPI's), heel gericht zijn/haar
doelgroep wil benaderen en meer
voordeel uit Sales Navigator wil
halen.

Inhoud
Hoe zet je LinkedIn optimaal in?
Profiel optimalisatie & Social
selling
Hoe werkt het algoritme van
LinkedIn?
Hoe en waarom vergroot je je
netwerk?
LinkedIn posts plaatsen do's &
don'ts
Hoe creëer je meer zichtbaarheid?
Speciale LinkedIn weetjes

Resultaat

Inhoud

Inhoud
Sales Navigator hoe werkt het?
Targeting hoe maak je goede
query's?
Proces optimalisatie en
automatisering
Sales funnels
Handigheidjes die maar weinig
mensen weten

Target wie is je doelgroep?
Hoe bereik je je doelgroep?
Social Selling verdieping
Content: Welke en wanneer?

Resultaat
Je weet wie je doelgroep is en
hoe je daarmee in contact komt
Je hebt content die leads en
afspraken oplevert
Een contentkalender (maand)

Resultaat

Zéér deskundig LinkedIn profiel
Je kunt direct aan de slag met
LinkedIn
Meer inzicht
Professionaliteit

Je kunt zeer gericht zoeken en
benaderen
Je kunt zelf salesfunnels maken
en (semi) geautomatiseerd vullen
Je kunt snel je omzet laten
groeien

Voor wie is deze workshop geschikt?
Voor iedereen die business uit LinkedIn wil halen.

Waar en wanneer vindt deze workshop plaats?
De sessies vinden plaats in het LeerHuys te Maurik (nabij Tiel), centraal gelegen in de Betuwe.

Inschrijven
Prijs: €295,00 per persoon per dagdeel.

info@saleshuys.nl
www.saleshuys.nl

