Training etaleren en presenteren

Aan de slag met de

gouden driehoek

“Mijn mening is niet zaligmakend”, begint Ronald Fecken zijn verhaal.
“Er bestaat geen Wet van Ronald.” Dat is een fijn begin van een Dibevo-training. Want als er iets is waar Dibevo-leden niet warm voor lopen dan is het wel voor wetten, van wie dan ook. Waar wij wél warm
voor lopen, is een winkel die klanten verleidt en aanzet tot kopen.
Een daar blijkt Ronald een interessant verhaal over te hebben.
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de winkel. Ze bakken er elke dag zo’n 700 en
als ’t op is, gaat de winkel dicht. Het loopt als
een trein, er staat regelmatig een rij klanten
voor de deur.” ←

Extra training
Vanwege de grote vraag organiseert
Dibevo een extra training ‘Etaleren
en presenteren: verrassen, verleiden,
verkopen!’ op dinsdag 26 september.
Aanmelden kan via dibevo.nl/ep

