
Direct commercieel resultaat 
met het Visit Event

Wilt u de commerciële resultaten van uw organisatie 
verbeteren? De salesvaardigheden van medewerkers 
ontwikkelen én direct sales doelstellingen bereiken? EMC 
heeft een slimme werkvorm ontwikkeld waarmee u in korte 
tijd op meerdere niveaus succes boekt: het Visit Event.

Kort samengevat is het Visit Event een dag waarop 
medewerkers klantbezoeken afleggen, daarbij gecoacht 
door hun managers. De managers worden hierbij 

weer begeleid door EMC. Medewerkers én managers 
professionaliseren zo gezamenlijk hun sales performance en 

boeken daarbij direct resultaat.
 

Hoe werkt het? 
Het Visit Event begint met een aftrap door een vertegenwoordiger 
van het hoger management. Daarna gaan circa dertig medewerkers 
in tweetallen op pad om klantbezoeken af te leggen. De afspraken 
daarvoor hebben ze eerder zelf gemaakt. Terwijl de medewerkers 
onderweg zijn, worden hun managers door EMC gecoacht op 
begeleidingsvaardigheden. Na een korte workshop worden zij on the job 
gecoacht door EMC terwijl zij zelf telefonisch de medewerkers coachen 
die reflecteren op de klantbezoeken die zij net hebben afgelegd. Centraal 
daarbij staan vragen als: Wat wil je bereiken? Wat kan ik je bieden? Wat 
ging goed? Wat staat je te doen?

In de middag gaan de managers mee op klantbezoek, waarbij zij de 
medewerkers weer begeleiden. 

Aan de einde van de dag reflecteren medewerkers en managers 
onder leiding van EMC op wat zij geleerd en bereikt hebben; zowel 
commerciële resultaten als leerresultaten.

Wat levert het op?
Het Visit Event levert op verschillende niveaus rendement op:

Het leidt tot meer plezier in sales, meer zelfvertrouwen en • 
een betere performance bij medewerkers en verbeterde 
begeleidingsvaardigheden bij de managers. 
De samenwerking verbetert tussen medewerkers en managers op • 
meerdere niveaus.
Medewerkers realiseren tijdens het Visit Event minimaal drie keer • 
zoveel klantbezoeken als op een gewone werkdag: daardoor levert 
het de organisatie direct commercieel resultaat op.



Meer weten? 
Wilt u vrijblijvend bespreken wat een Visit Event of Call Event voor uw 
organisatie op kan leveren? Neem dan contact op met:

Thomas Vencken: 
tvencken@emcperformance.nl / tel. 06 52 47 80 60
Ted Maros:
tmaros@emcperformance.nl / tel. 06 53 51 27 45, 

EMC
Groenekanseweg 85, 
3737 AC Groenekan
Tel: 0346 217000

www.emcperformance.nl

Moniek Jacobs:

‘De focus en intentie ontstonden doordat intercedenten 
niet zo maar deel konden nemen: eerst moesten ze 
drie afspraken plannen met potentiële klanten. Ook de 
managers groeiden in het voortraject al toe naar hun 
rol als performance coach.’

‘Door de coproductie met het management mag 
het resultaat er zijn: 24 intercedenten voerden 75 

salesgesprekken en dat leverde na verloop van tijd een aantal 
nieuwe grote klanten op. Na de dag gaf een groot deel van de 
intercedenten aan meer zelfvertrouwen en lef te hebben.’

Call Event
 
Naast het Visit Event organiseert en begeleidt EMC ook Call Events. 
Tijdens deze dagen (of dagdelen) voeren deelnemers telefonische 
acquisitiegesprekken, waarbij ze begeleid worden door hun eigen 
managers en door EMC. Het programma bevat naast het voeren 
van telefoongesprekken ook elementen als het uitwisselen van 
ervaringen door de deelnemers, filmpjes bekijken en competitie-
elementen. Het Call Event levert naast leerervaringen ook direct 
commerciële resultaten op. 


