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CUBE Sales Academy: 
Vergroot jouw impact op 

de klant. 



rosalinde@cuberetail.nl
www.cuberetail.nl

Rosalinde Dijkman  +31 6 48 23 97 17

CUBE retail biedt als enige in Nederland de 
FASHION SALES ACADEMY: De opleiding voor 
fashion sales & accountmanagement. 
Je gelooft in je merk en ziet kansen om te groeien. Jouw merk is uniek: 
Modischer, duurzamer, sneller, diverser, winstgevender of... De zelfstan-
dige retail is jouw distributiekanaal en je wil graag samen met je klant de 
doelgroep bereiken. Samen werken aan brandbuilding en een omnichan-
nel customer experience.  Maar hoe krijg je ze mee? Krijg jij te maken met 
weerstand? Vragen jouw klanten om hogere marges, doorverkoopgaran-
tie, open to buy en flexibiliteit? Lijkt het alsof veel van jouw kant moet 
komen? Zien klanten het voordeel niet van jullie merkstrategie?  Dat kan 
anders! Vergroot jouw persoonlijke effectiviteit en krijg meer impact op 
jouw klant.

Dag 1   
Inzicht
• Retail trends, de markt, de consument en het USP van jouw merk
• Duurzaamheid, omnichannel customer experience, stores that WOW
• Insights Discovery – inzicht in je authentieke sales talent met jouw 
persoonlijke profiel
Dag 2 
Retail KPI’s 
• Sturen op omzet, marge, ozs, rentabiliteit
• Interpreteren van doorverkooplijsten
• De meerwaarde van jouw merk in cijfers
Dag 3  
Effectieve sales communicatie en relatiemanagement
• Afstemmen en verbinden met klanten
• Van product naar solution selling
• Omgaan met weerstand
Dag 4  
Accountmanagement & Trademarketing
• Klantsegmentatie
• SMART omgaan met tijd, klantportfolio en acquisitie
Dag 5 
Integratie en testing
• Werken met eigen cases
• Oefenen
• Certificaat
 
Locatie: Amsterdam
Max: 10 deelnemers
Tijden: 10:00 - 17:00

Partnership betekent:
• Shared risk en meer rendement voor beide 
partijen
• Gedeelde kennis en kunde van retail KPI’s
• Relatiemanagement: accountmanagement i.p.v. 
sales 
• Samen van voorverkoop naar doorverkoop 

€2.200
pp. / all in


