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Training Professioneel Offreren

In de zakelijke markt is de offerte een belangrijk 
document want het is: 

- de complete aanbieding voor het eerst op papier   
- een eerste indruk van systematiek en (fraaie) opmaak   
- een aantrekkelijke formulering van het geboden   

softwareproduct 
- inclusief bijbehorende diensten, planning en   

prijsstelling 
- een document met juridische importantie   

Kortom, alle reden om extra zorg te besteden aan vorm 
en inhoud van het acquisitie-instrument bij uitstek:  
de offerte! 

Het ICT Accelerator 

Program is specifiek 
opgezet voor de 

softwarebedrijven in de 
FoodValley regio. Er zijn 

negen verschillende 
trainingen, welke u apart of 
in combinatie kunt volgen. 
Ze zijn toegankelijk voor u 

als ondernemer of  
sales- en 

developmentmedewerker. 

http://www.ictvalley.nl
http://www.ictvalley.nl


“waardevolle informatie en tips die iedere (startende) ondernemer kan gebruiken”  
“zeer ervaren verkopers en communicatie adviseurs”  “zeer goed verzorgde avonden”  

“ervaren trainers uit de praktijk”  “schat aan ervaring”  “praktische benadering” 

Module 1 
De Offerte  
- De offerte voor zakelijke software    
- Klanten en soorten offertes    
- Condities voor een software-offerte    
   
Effectief offreren 
- Kwalificatie en voorbereiding    
- Samenstelling en indeling offerte   
- Taakverdeling en planning   
         Module 2 
Samenstelling van de offerte     Uitvoering van de offerte 
- Blauwdruk van een krachtige offerte    - Uitvoering van kaft tot kaft;   
- De Klant         formaat en omvang   
- Elementen van uw propositie    - Taalgebruik   
- Planningen en financiële projecties   - Opmaak en leesbaarheid   
- ROI berekeningen       - Verpakking   
- Technische specificaties...     - De laatste check/aanbieding   
      
         De Offerte in het Verkooptraject 
          - Timing en offerteplanning     
          - Het besluitvormingstraject     
          - Ontvangers van de offerte     
          - En uw concurrenten?     
          - Opvolgen en afdwingen...     

    Programma

         Persoonlijk en praktisch 
                 In het ICT Accelerator Program is ook ruimte  
                         voor uw eigen praktijkcase. Vanuit het netwerk van  
                         ICT Professionals worden zeer ervaren IT-  
                          entrepreneurs ingezet, die in uw case ook kunnen  
                          adviseren. Daarnaast zijn de trainers actief in de  
                         FoodValley regio en kennen ook uw   
                         omgevingspecifieke vraagstukken. 

De workshops vinden in de avonduren plaats in het gebouw VONK360 op de campus van ICT-stad Veenendaal.

Voor meer informatie of 
aanmelden, ga naar 
www.ictvalley.nl 


