Tijd voor ontspanning – speel het Omzetcoach.nl Omzetgroeispel

Mens-erger-je-niet, maar speel het
Omzetcoach.nl Omzetgroeispel voor een
beetje ontspanning in deze roerige tijden.
Have fun!

Spelregels en doel van het spel
✓ Dit spel kan gespeeld worden met 2 tot 6 spelers
✓ De jongste speler begint
✓ Elke speler gooit per beurt met één dobbelsteen en verplaatst zijn pion met
evenveel vakjes als dat er ogen worden gegooid
✓ Kom je op een genummerd vakje dan gebeurt er niets
✓ Kom je op een vakje met een symbool dan lees je wat je moet doen
✓ De speler die als éérste de finish bereikt is de winnaar
6. Hoera! Je eerste klant is binnen, je mag nog een keer gooien.
9. Oeps je hebt nog geen duidelijke verkoopstrategie, één plaats terug.
14. Slim, je koos voor een LinkedIn for Business strategie! Drie stappen vooruit.
18. Je bent flink bezig je netwerk uit te breiden, ga verder naar 23.
22. Helaas je bent teveel aan het zenden, probeer meer pull marketing, één beurt
overslaan.
27. Goed bezig met account based targeting op LinkedIn, vier plaatsen vooruit.
32. De smart acties uit je omzetgroeiplan worden opgevolgd, gooi nog een keer.
36. Je luistert niet goed naar je klant en stelt gesloten vragen. Volg een
verkooptraining en sla één beurt over.
40. Wow, een grote klant is akkoord met je aanbod dankzij je goede
verkoopvaardigheden, ga verder naar 55
45. Je hebt een verkeerde marketinginvestering gedaan met een negatief
rendement, bespreek dit volgende keer met je omzetcoach en ga twee stappen
terug
50. Je leadgeneratie loopt goed, je klantmagneet is flink gedownload, ga twee
stappen vooruit
52. Terug naar de tekentafel, de follow up van je sales funnel is niet effectief en
frustreert je, schakel hulp in en ga terug naar 37
59. Eindelijk vruchten plukken van het harde werken áán je bedrijf, je omzet groeit!
Gooi nog een keer
62. Je besluit om een deel van je winst op te nemen en een deel in je spaarpot te
reserveren. Een verstandige keuze, je mag een beurt overslaan
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