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NIMA Sales A   Inclusief NIMA examen

Het NIMA Sales A Diploma biedt kandidaten een universele verkoopvaardigheid. 
Zij kunnen in elke branche op operationeel verkoopniveau werken.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor (aankomend) commerciële buitendienstfunctionarissen 
en de professionele verkopers.

Niveau
MBO+/HBO

Vooropleiding
MBO, HAVO, VWO, relevante werkervaring of minimaal 18 jaar.

Programma
Het volgende komt aan bod:
• Algemene verkoopgrondslagen en principes
• Marketingbegrippen
• Commerciële processen
• Het voeren van een verkoopgesprek
• Onderhandelen over de verkoop van producten en diensten

Het NIMA Sales A Examen bestaat uit twee losse modulen: A1 en A2. Het diploma wordt alleen uitge-
reikt aan kandidaten die geslaagd zijn voor beide losse modulen. 
De kandidaat kan zelf bepalen in welke volgorde de beide losse modulen worden afgelegd. 

De NIMA Sales A1 module wordt schriftelijk afgenomen in twee uur. Met vijfenveertig meerkeuzevra-
gen worden theoretische kennis, inzicht en rekenvaardigheden getoetst. 

De NIMA Sales A2 module is een mondelinge toets waarin de praktische vaardigheden van een 
verkoopgesprek worden getoetst. De kandidaat moet op basis van gegeven input een gestructureerd 
behoeftegericht verkoopgesprek kunnen voeren.

Duur van de opleiding
A1: 8 lesweken (zater)dagopleiding   A1: 15 lesweken avondopleiding 
A2: 3 lesweken (zater)dagopleiding   A2: 5 lesweken avondopleiding 

Lesdag en -tijd
Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondoplei-
ding start om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding 
start om 10.00 uur tot 16.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).  

Startdata
Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen 
kennen verschillende startmomenten in het jaar. Raadpleeg voor de actuele startdata onze website: 
www.delaatkenniscentrum.nl.

Verder bieden wij de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te 
volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.
 
Studiebelasting
Circa zes klokuren per lesweek.



Klanten Vertellen

Cursusprijs
Voor de actuele prijs verwijzen wij u graag naar de website.

Diploma/certificaat
De examens worden afgenomen door het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA) in januari, juni 
en oktober. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele 
examenkosten verwijzen wij u naar de website van NIMA: www.nima.nl. 

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze opleiding? 
Neemt u dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag verder!

Zie ook de website www.delaatkenniscentrum.nl en www.nima.nl. 

Ja, ik wil vrijblijvend 
meer informatie

‘Examen gerichte 
lessen met fijne

uitgebreide uitleg’

Jeanet - Student Nima Sales A
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