
 

 

 

 

VERKOOPTRAINING IN HET FRANS 2016 
De precieze noden van een klant detecteren, een verkoopvoorstel doen, onderhandelen over de prijs… 
Niet eenvoudig, zeker niet wanneer u dit in een vreemde taal zoals het Frans wil doen. Voldoende 
kennis van de juiste woorden en uitdrukkingen zal u ongetwijfeld helpen uw klant te overtuigen. 

 

Doelstellingen 

Tijdens vier sessies (of 12 uur contactonderwijs) leert u nuttige woordenschat en sleutelzinnen om uw 
Franse verkoopgesprekken met uw klant te doen slagen. 

Volgende topics komen aan bod: 

o Identifier les besoins du consommateur 

o Formuler une proposition 

o Réfuter les objections 

o Négocier 

Doelgroep 

Deze training richt zich tot Nederlandstaligen die zich beter willen leren uitdrukken tijdens hun 
Franstalige verkoopgesprekken. 

Werkvorm 

Tijdens deze interactieve opleiding is er aandacht voor de specifieke formules en terminologie die 
nodig zijn bij verkoopgesprekken in het Frans. Er is ruimte voor individuele correctie, vragen en 
feedback. U krijgt tevens de mogelijkheid om achteraf verder oefeningen te maken op het 
elektronische leerplatform. De sleutelzinnen zijn bovendien beschikbaar via smartphone/tablet. 

 

Organisatie  

Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking met BLCC (Business Language and Communication 
Centre). 

Praktisch 

Data en plaats 

De verkooptraining Frans vindt plaats op maandagavond van 18.30 tot 21.30 uur op KU Leuven campus 
Kulak Kortrijk op de volgende dagen: 23 mei, 30 mei, 6 juni en 13 juni 2016. 

Inschrijven  

Het inschrijvingsgeld bedraagt €350. In dit bedrag is inbegrepen: deelname aan de vier sessies, 
begeleiding, catering, en toegang tot het elektronisch leermateriaal op het platform gedurende zes 
maanden. Omwille van het interactieve karakter is het aantal deelnemers beperkt. De inschrijvingen 
worden geregistreerd in volgorde van ontvangst. Als door de Vlaamse Overheid erkende 
opleidingsinstelling aanvaarden we betalingen via de KMO-portefeuille. Meer informatie vindt u op 
www.kmo-portefeuille.be. 

Attest   

U ontvangt na afloop een attest van deelname uitgereikt door de KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, als 
academische bevestiging van uw actieve deelname.  
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