Ace! Management Partners
Training • Coaching • Consulting • Interim Management

Den Haag ● Amsterdam ● Den Bosch ● Rotterdam
Zwolle ● Utrecht ● Arnhem ● Amersfoort ● Breda
Eindhoven ● Maastricht ● Brussel ● Antwerpen

Incompany Training Accountplannen

Ace! trainers investeren permanent in vakkennis en
zijn daardoor trendzettend in:


















Accountmanagement en acquisitie
Burn-out preventie
Call centers, inbound en outbound
Commerciële slagkracht
Communicatievaardigheden
Competentiemodellen
HRM en personeelsmanagement
Internet als commerciële tool
Management en leiding geven
Marketing en webmarketing
Persoonlijke effectiviteit
Productmanagement
Projectmanagement
Salesmanagement
Train de trainer
Verkoopvaardigheden

Ace! Business Training®

Incompany Trainingsprogramma Accountmanagement

Accountplannen
Training
Categorie
Soort training
Duur
Investering
Opvolgdag
Doelgroep
Trainingsfocus
Interactie
Opmerking

Accountplannen
Accountmanagement
Incompany groepstraining, meerdaags
2 dag(en)
€ 3450,- excl. BTW per groep
Vast onderdeel van het programma, 1 opvolgdag na 2-3 maanden, € 1325,- excl. BTW
Medewerkers en managers sales
Ontwikkelen mindset, aanleren vaardigheden en werkwijze
40% theorie, 30% oefening en 30% eigen praktijk
Inclusief intake interview, maatwerkaanpassingen en managementrapportage

U wilt de omzet bij bestaande grote klanten uitbouwen. Of u wilt new business genereren uit grotere
organisaties. Maar uw accountmanagers zouden meer resultaat moeten behalen dan ze nu doen. De oplossing
kunt u realiseren met een training accountplannen. Want na deze training zijn de deelnemers in staat om:





De relatie tussen de eigen organisatie en die van de afnemer op te bouwen, te onderhouden en te
behouden dmv accountplannen
De commerciële mogelijkheden die daardoor ontstaan, optimaal te benutten
Business development te realiseren bij de belangrijke strategische klanten en/of prospects

In deze training accountplannen komen de volgende onderwerpen aan de orde:























Inleiding accountplannen
Selectie van accounts
Interne accountplannen
Externe accountplannen
Executive summary
Basisgegevens account:
o Basisgegevens
o Organigram van het relevante deel van de account waarmee zaken worden gedaan
o Overall doelstellingen, strategie en bedrijfsresultaten account
Inkoopstrategie, besluitvormingsproces en besluitvormingseenheid:
o Inkoopstrategie van de account
o Inkoopproces
o Besluitvormingseenheid
SWOT-analyse:
o Converting strategies
o Matching strategies
Concurrentiesituatie en klanttevredenheid:
o Concurrentiedruk: 5 forces model
o Concurrentiesituatie
o Specifieke eisen/wensen account ten aanzien van ons bedrijf als leverancier
Ontwikkeling onze resultaten bij account:
o Ontwikkeling omzet
o Offerteresultaten
Samenvattende conclusies n.a.v. accountanalyse
Productposities - Ontwikkelingstendens
Productposities - Gewenste posities
Doelstellingen en strategieën:
o Financiële doelstellingen
o Kwalitatieve doelstellingen
o Accountstrategieën
Actieplan
Actieprogramma
Evaluatie resultaten:
o Geformuleerde doelstellingen
o Geformuleerde strategieën
o Voorgenomen activiteiten
o Situatieanalyse

Trainingslocaties: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Breda, Den Bosch, Zwolle, Maastricht, Amersfoort, Arnhem, Antwerpen, Brussel
Office: Kersenberg 32 ● 4708 KC Roosendaal ● T 0165 396108 ● F 0165 396195 ● KvK Breda 20101441 ● info@ace-management-partners.nl
www.ace-management-partners.nl ● Ace! Business Training® is een trainingsconcept van Ace! Management Partners

Bladzijde 2

Ace! Business Training®



Incompany Trainingsprogramma Accountmanagement

Persoonlijk actie- en leerplan

Optioneel:



Coachingsessies na 3 en 6 maanden.

Naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, komen in deze training ook de volgende
gedragscompetenties uit het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodel® aan de orde:







Interactie: samenwerken, onderhandelen.
Ondernemen: ondernemerschap, marktgerichtheid, klantgerichtheid.
Leiding geven: taakgericht leidinggeven, voortgangsbewaking.
Motivatie: resultaatgerichtheid, zelfmanagement, organisatieloyaliteit.
Analyse en besluitvorming: probleemanalyse, oordeelsvorming, omgevingsbewustzijn, cognitief en
interactief leervermogen.

Desgewenst kan deze training worden afgesloten met een schriftelijk examen of een examenpresentatie.
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Incompany Trainingsprogramma Accountmanagement

Ace! Incompany Training®
De Ace! trainers investeren permanent in vakkennis en zijn daardoor altijd trendzettend...!
Investeren in taakvolwassenheid en skills is investeren in resultaten. Ace! helpt organisaties te ontwikkelen en
te groeien. Want bieden mindset, taakvolwassenheid, helikopterview, het perspectief van uw cliënten en
anticipatie op verandering immers geen kansen om constant beter te presteren? Een Ace! Incompany
Training® is nooit standaard. Onderwerpen en trainingsvormen kunnen we combineren naar heel specifieke
trajecten. Exact conform uw wensen en niveaueisen, en met uw doelstellingen altijd scherp op het netvlies.
Altijd maatwerk
Voor de training is er een intake interview met de leidinggevende en enkele cursisten, waarin we een goede
aansluiting realiseren tussen de training, uw vraagstelling en de kennis en ervaring van de deelnemers. We
kunnen voorbereidende individuele opdrachten voor de cursisten formuleren en de trainingsdoelen stellen. Er
vindt dus een nauwkeurige fine tuning op de praktijksituatie en het niveau van de cursisten plaats, ook bij
niveauverschillen binnen één groep. De inhoud van de training wordt aangepast aan uw vraagstelling:
onderwerpen of modules worden weggelaten of toegevoegd en maatwerk is mogelijk.
Flexibele planning
U kiest zelf de data waarop de groep de training gaat volgen, van maandag tot en met zaterdag.
Aaneengesloten dagen, in blokken van bijvoorbeeld twee dagen of juist bewust gespreid over een langere
periode. Trainingstijden 0830-1530 of 1300-2000, losse avondsessies zijn ook mogelijk (1730-2030). Er is geen
meerprijs voor training in avonden of op zaterdagen.
Een inhaalsessie voor cursisten die plots verhinderd zijn kan ad hoc gepland worden in de vorm van Ace!
Personal Training®.
Kenmerken incompany training





















Bij de voorbereiding, uitvoering en opvolging wordt het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodel® toegepast
Incompany trainingen kennen een flexibele groepsgrootte van 3-15 personen
Er is een vrije keuze van de trainingsfocus: mindset, vaardigheden, werkwijze of een combinatie daarvan
Er is een vrije definitie van trainingsdoelen en deze doelen worden achteraf ook gemeten
Ace! trainingen kennen een hoog interactieniveau met de groep: rondvragen, discussie over de leerstof zelf,
oefening van de leerstof in de groep en aandacht voor de toepassing van de leerstof in de eigen praktijk
In een trainingstraject kunnen een aantal evaluatiemomenten met de opdrachtgever ingepland worden
Er is een specifieke trainingsrol voor de manager mogelijk, met eigen input
Een incompany training kan worden afgesloten met een examenpresentatie of een schriftelijk examen
Er kunnen voorbereidende opdrachten voor de cursisten gedefinieerd worden
Voor de periode tussen trainingsdagen kunnen opdrachten geformuleerd worden
Er kunnen praktijkopdrachten voor na de training geformuleerd worden
Deelnemers ontvangen een syllabus in kleur (print of PDF)
In de meeste trainingen zijn rollenspellen (zonder videocamera) opgenomen
Bij een training kan een trainingsacteur ingezet worden
Ook de manager van de cursisten kan de rol van acteur desgewenst op zich nemen
Deelnemers ontvangen een certificaat
Koppeling met een (informeel) event is mogelijk
Er is een vrije locatiekeuze voor de training
Jaartrajecten zijn mogelijk
De trainingen worden gegeven door gecertificeerde trainers

Trainingsniveaus
Elke Ace! Incompany Training® kan gegeven worden op 3 verschillende niveaus:




Directie
Management en teamleiding
Operationeel niveau.

Combinatie van meerdere niveaus in 1 programma is mogelijk, zie Ace! Multi Level Training®.
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Incompany Trainingsprogramma Accountmanagement

Managementrapportage
Na een training volgt er een rapportage. Hierin evalueert de trainer de training, de resultaten en
verbeterpunten per cursist en de resultaten met betrekking tot de trainingsdoelen. Ook wordt er een advies
gegeven voor vorming van een interne learning community en coaching door de eigen manager.
Ace! Multi Discipline Training®
Combinatie van meerdere afdelingen in één trainingsprogramma, waarbij teams deels gezamenlijk en deels
apart de verschillende modules volgen. Voorbeeld: sales en marketing volgen gezamenlijk de module acquisitie
en volgen gescheiden de op elkaar afgestemde modules operationele sales en marketing.
Ace! Multi Level Training®
Combinatie van meerdere organisatieniveaus in één programma, waarbij teams en managers deels gezamenlijk
en deels gescheiden de van toepassing zijnde modules volgen. Voorbeeld: zowel de teams als de managers
volgen de module teamwork, en alleen de managers volgen tevens de daarop afgestemde module leiding geven
aan teams.
Ace! Coachingpanel®
Cursisten en leidinggevenden kunnen tot 6 maanden na de training kosteloos vragen stellen over de toepassing
van de leerstof in het Ace! Coachingpanel op de website. De vragen worden beantwoord door de trainer die de
bewuste groep getraind heeft. Cursisten krijgen ook permanente toegang tot de Ace! Kennisbase op de
website. U ontvangt de toegangscode tijdens de training.
Drie tot zes maanden na de training kan er een optionele updatesessie ingepland worden.
Condities incompany training
De in offertes, flyers en datasheets genoemde prijzen zijn inclusief: intake interview, voorbereiding,
managementsrapportage, syllabus in kleur, trainingscertificaten en de reiskosten van de trainer. De prijzen zijn
exclusief: eventuele externe locatiehuur, catering en drankjes, reis- en overnachtingkosten van de cursisten,
kosten voor informele activiteiten of events, opvolgende coachingsessie(s) en 19% BTW. Op alle transacties
zijn gedeponeerde leveringsvoorwaarden van toepassing. Op uw verzoek sturen we u deze graag toe.
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