
Biografie Ine Van Hofstraeten 

 

Ine Van Hofstraeten (1982) is Industrieel Ingenieur in de chemie, maar sloeg na haar studies 

een compleet andere richting in. Ze combineerde het studeren jarenlang met werk in de 

Horeca. Ine besloot het beste van twee werelden te combineren en stapte na haar studies in 

Sales. Met haar chemische achtergrond adviseert ze klanten en leidt ze hen naar de beste 

oplossing voor hun probleem. “Verkopen” staat niet in haar woordenboek. Ze wil mensen 

adviseren. De rest komt vanzelf. 

Naast Sales is ze gepassioneerd door lesgeven. Ze houdt ervan mensen iets bij te brengen. Ze 

kan complexe materie eenvoudig en verstaanbaar overbrengen.  

Met haar boek Topverkoper in 20 weken en het ebook Toprelaties in No-time met de SELL®- 
methode ontdoet ze het vak Verkoop van alle mysterie. Ze maakt het verkopen als dagelijkse 
vaardigheid toegankelijk voor iedereen. Ze neemt startende verkopers en beginnende 
ondernemers, die het moeilijk vinden om zichzelf of hun product te verkopen, mee aan de 
hand van een bewustwordingsproces en laat hen zien dat het niet moeilijk hoeft te zijn om 
te verkopen. Meer info vind je op www.topverkopertips.be. 
 
Ine is schrijver van fictie en non-fictie. Ze is een gepassioneerde verhalenverteller. Ze schrijft 

verhalen, teksten, gedichten en columns. Op basis van drie woorden schrijft ze in vijf 

minuten een kortverhaal. Met haar boek Simpelweg gelukkig zijn wil ze de lezer inspireren 

om werk te maken van datgene wat hij al altijd heeft willen doen. Ze is de schrijfster van 

Sam. Een kortverhaal over hoop, liefde en loslaten wat niet langer bij je hoort. Ine is de 

oprichter van Sales & Dreams, een trainingscentrum dat verkopers en ondernemers helpt bij 

het vergroten van hun omzet & leert hoe ze hun expertpositie kunnen vergroten door het 

schrijven van een boek. Meer info vind je op www.salesanddreams.be, 

www.passievoorschrijven.be en www.topverkopertips.be. 
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