Avondcursus Sales-A (start najaar 2015)
Deze cursus leidt op voor het internationaal erkende Nima Sales-A examen.
De opleiding biedt inzicht in het commerciële proces, waardoor de cursisten hun klanten beter gaan
begrijpen en de eigen commerciële rol beter kunnen invullen. Naast commerciële technieken leert
men ook een aantal marketingbegrippen die bij het verkoopproces van belang zijn.
Natuurlijk draait het in het verkoopvak niet alleen om theoretische kennis. Zeker zo belangrijk zijn
commerciële vaardigheden. De opleiding is dan ook doordrenkt met het oefenen van
verkoopgesprekken en commerciële presentaties. Het NIMA heeft zijn examens daar ook op
ingericht: het Sales-A1 examen test de theoretische kennis, terwijl het Sales-A2 examen de praktijk
toetst (in een verkoopgesprek dient de kandidaat een product aan twee examinatoren te verkopen).
Naast een waardevol diploma houdt u aan deze opleiding ook een waardevol netwerk over. De
ervaring leert dat cursisten veel van elkaar leren en ook buiten de opleiding vaak contact houden en
ervaringen delen over het boeiende vak van verkoper.

Startdata cursussen en examendata
Binnenkort start in Goes de opleiding voor het NIMA Sales-A examen. Deze opleiding is bedoeld voor
accountmanagers/vertegenwoordigers en voor mensen die commercieel actief zijn in de
binnendienst (of dat willen worden).
• Woensdag 23 september 2015 start de opleiding in Goes (Hotel van der Valk)
• Iedere groep volgt twaalf cursusavonden van 19.00 uur tot 22.00 uur en twee
zaterdagochtenden van 09.00 uur tot 12.00 uur (examentraining)
• Naast de cursusavonden zal ook de voorbereiding de nodige tijd vergen.
Reken op 3 tot 6 uur per week voor het lezen van de lesstof en het voorbereiden/uitwerken
van cases
• Alle groepen starten onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen
• Het theoretische examen (Sales A1) zal plaatsvinden in januari 2016
• De praktijkexamens (Sales-A2) worden gepland begin februari 2016
Voor vragen kunt u altijd mailen naar cursus@salesopleidingen.nl

Kosten en algemene voorwaarden
•
•
•
•
•
•
•
•

De opleidingskosten bedragen € 1.995,- (exclusief BTW)
Dit is inclusief studiemap, oefenexamens en tussentijdse begeleiding via internet
Aan te schaffen studieboeken plm. € 140,- (exclusief BTW)
Examenkosten Sales-A1 (schriftelijk) € 199,- (exclusief BTW)
Examenkosten Sales-A2 (mondeling) € 299,- (exclusief BTW)
Prijsstelling NIMA examens 2015 en richtprijs benodigde boeken onder voorbehoud
De kandidaat dient zich zelf tijdig bij het NIMA op te geven voor de beide NIMA-examens en
de examengelden dienen door de kandidaat zelf aan het NIMA te worden overgemaakt
Salesopleidingen.nl werkt bewust met kleine groepen. Dit verhoogt de interactie en
garandeert dat iedere cursist de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft. Door dit beleid is
het aantal beschikbare plaatsen echter beperkt. Dus meld je snel aan om zeker te zijn van
een studieplaats!

