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MILJOENENOMZET BINNENHALEN
OF BEHOUDEN?
Natasja Hoogenboom staat haar mannetje
in de wereld van complexe offertetrajecten.

De missie van Natasja is kristalhelder: bedrijven helpen
succesvoller te worden in hun offertetrajecten. Met haar
bedrijf SalesTAALent helpt zij dienstverleners - zoals
schoonmaakbedrijven, uitzendbureaus en welzijnsorganisaties - bij het winnend inschrijven op aanbestedingen.
Daarnaast traint zij bedrijven in het schrijven van onweerstaanbare offertes, offline en sinds 2016 ook online.

Van iedere offerte een opdracht maken
Natasja vertelt: “Ik geloof erin dat je een offerte alleen
maar wint als je jouw (potentiële) klant helpt inkopen. En
natuurlijk moet je je ook onderscheiden en laten zien wat
jouw organisatie ‘anders’ maakt. Zo voorkom je dat jouw
klant alleen maar op prijs vergelijkt. Laat dus je toegevoegde waarde zien. Met een pragmatische en persoonlijke aanpak begeleid ik mijn klanten om meer opdrachten
binnen te halen. Strategiesessies en klantgerichte teksten
gebruik ik als belangrijkste tools om een winnende inschrijving neer te zetten.”
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Natasja is expert in offertes en aanbestedingen
“Mijn levensmotto is groeien en bloeien. Ik doe wat ik
leuk vind, en dat elke dag een beetje beter. Expert werd
ik niet zomaar. 20 jaar saleservaring en het evalueren
van honderden offertetrajecten brengen die expertstatus
met zich mee. Inmiddels weet ik waar inkopers op letten.
En ik werk voor prachtige bedrijven zoals Asito, KPN en
Luba Uitzendbureau. Daardoor staan mijn klanten met
1-0 voor. Ook volg ik zelf nog regelmatig seminars en trainingen. Want de winnende offerte van vandaag, is geen
succesgarantie voor de toekomst.”

Meer omzet nodig?
“Mijn kennis deel ik graag met anderen. Bijvoorbeeld
in masterclasses of workshops over offertes of aanbestedingen. Is jouw bedrijf te klein om mee te doen aan
aanbestedingen? Maar wil je wel met meer gemak meer
omzet binnenhalen met offertes die je stuurt na een verkoopgesprek? Dan is de online training Maak Je Offerte
Onweerstaanbaar iets voor jou! Ik help je graag meer
omzet binnenhalen.”

