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Wat is verkopen?

De betekenis volgens Nederlandse encyclopedie: 

Andere betekenissen:
>  Aan de man brengen
>  Aanbieden
>  Aansmeren
>  Afzetten

>  Colporteren
>  Dealen
>  Handelen

Goederen tegen betaling aan een 
nieuwe eigenaar geven



Wat is verkopen?

Aanbod Behoefte

Verkopen is het:

afstemmen en bij elkaar brengen 
van behoefte en aanbod



SPIN staat voor:

Situatie vragen

Probleem vragen

Implicatie vragen

Nuttig effect vragen



Situatie vragen

>  Hoe lang werkt u al met deze machines?
>  Hoe gaat u om met ziekteverzuim?
>  Op welke wijze gaat u om met “veiligheid” op de werkplek?
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Situatie vragen
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Nuttig effect vragen

>  Wat gaat het u opleveren als u de storingen 
    weet op te lossen?

>  Wat zou het nuttig effect zijn als het ziektever-
    zuim met 10% afneemt?

>  Wat zou het opleveren als de veiligheidsproce
    dures worden opgevolgd en nageleefd?
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