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In 3 een-
vo u d i g e 
s t a ppen 
n i e u w e 
k l a n t e n 
werven:



Natascha leert 
ondernemers en ZZP-
ers om koude acquisitie 
te doen met behoud van 
eigen persoonlijkheid.

Ik ben Natascha Masius. Ik maak cold calls. Ik ben 
niet keihard, heb geen bord voor mijn kop en hou 
niet van grove uitspraken.

In 2012 heb ik mijn trainingspraktijk opgedoekt 
omdat ik geen nieuwe klanten kon vinden. Zo, dat 
ligt op tafel. Ik had een goedlopende trainings-
praktijk en klanten kwamen vanzelf. Tot er één of 
andere crisis om de hoek kwam kijken rond 2007. 
Bedrijven stopten met hun trainingsactiviteiten en 
ik werd niet meer gebeld. Zelf bellen? Alhoewel ik 
veel verkooptrainingen heb gevolgd, heb ik nooit 
een cold call durven maken. Die tijd is voorbij.

Ik bel nu een aantal uur per week voor mooie 
bedrijven. Ik bel alleen voor ondernemers met 
producten die iets toevoegen aan de wereld. Ik 
bel voor bedrijven waarmee ik een klik heb of kan 
maken. Met de ondernemer, het product en mijn 
gesprekspartners. Bellen houdt mij met mijn poten 
in de klei.

Ik combineer mijn trainingservaring en belavon-
turen tot een programma waarmee je koude  
acquisitie leert doen. Koude acquisitie met een 

Workshop 
‘ K l an t en 
vinden & 
b i n d e n ’

open hart en met je eigen persoonlijkheid. Je 
brengt tenslotte altijd jezelf mee. Je kan dit deel 
van de verkoop ook uitbesteden maar de kunst 
van koud bellen is een waardevolle vaardigheid. 

Het is mijn doel om de mens terug te brengen 
in telefoongesprekken. Weinig verkooppraatjes, 
bellen als jezelf, niet opgedirkt achter de tel-
efoon, niet strak in de houding staand gesprek-
ken. Relaxed bellen. In het NU en bij de ander. 
Altijd onomwonden vragen om wat je wilt. Bellen 
met het oog op het bouwen van een relatie. Hoe 
kort of lang het gesprek ook duurt. Een goed 
gesprek blijft je altijd bij.

De workshop 
‘Klanten vinden 
& binden’ wordt 
gegeven door 
coach Natascha 
Masius.
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Ook klaar om nieuwe 
klanten te vinden & 

binden?!
Bestel dan voor 

slechts 99,- euro het 
MKB Startpakket 

 
www.datacollectief.nl/
nieuwe-klanten-vinden-
met-mkb-startpakket/ 


