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DIGITALE TRANSFORMATIE?





BEL EVOLUTIE

2004: de eerste mobiele telefoon

met mogelijkheid tot wereldwijde roaming

2017: slimme telefoon 

10% bellen 90% online

CANVASSCOMPANY



SALES TRANSFORMATIE 

• Verkoper wordt consultant

• Insight sales steeds belangrijker

• Van telefonische acquisitie > human interaction

(Cold Calling => Bright Calling)

• De adviseur steeds later in beeld

• Hoog salesniveau (directieniveau)

• Het hele proces wordt gedigitaliseerd



VISIE OP SALES

• Succes uit de toevalsfeer halen, 

want sales is een proces

• Besluitvorming beïnvloeden

• Offertes uitstellen

• Verzoek Voor Vervolg (waarde 

toevoegen in het salesproces)

• Volledige DMU in kaart brengen

• Latente behoefte en co-creatie

• Focus 

SALESFORCE ROADMAP



SALES TRANSFORMATIE 

• Sales- en marketingproces gedigitaliseerd

• Verkoper wordt consultant

• De consultant steeds later in beeld

• Insight sales steeds belangrijker

• Cold Calling => Bright Calling

• Hoog salesniveau diensten (directieniveau)



• Klant- en marktinformatie = schatkist

• CRM en Marketing Automation wordt leading

• Buyer Journey

• Customer Journey

• Customer Engagement

• Customer Experience

• 360 graden klantbeeld

• Van BtB naar PtP

• Van MQL naar SQL naar deal

• Artificial Intelligence 

SALES INTELLIGENCE



• Trends 2018. 

Een jaar van omscholen, beter samenwerken, 

idealen en principes. Volgens de Chinese 

astrologie is 2018 het Jaar van de Hond, een 

dier dat staat voor oprechtheid en loyaliteit. 

Honden zijn uitstekend gezelschap, totdat iets 

ze niet zint. Dan kunnen ze defensief en 

veeleisend ...

PFFF… TRENDS
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RAADSEL  

Een man vermoordt iemand op de elfde verdieping

van een flat. Als hij beneden is realiseert hij zich

dat hij het moordwapen vergeten is.

Hij gaat terug in de lift en drukt op de knop

voor de derde verdieping en loopt de rest.

Waarom?



TAKE AWAY

Strategie Technologie Operatie

Realiseer een toekomstbestendige 

strategie

Richt nieuwe sales- marketing- en 

serviceprocessen in ondersteund door 

de nieuwste technologieen 

Doen: het dilemma tussen creativiteit 

en discipline
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