Kurs i försäljning, Katrineholm - tisdagen den 28/11 och onsdag den 29/11 2017

Vad utmärker en framgångsrik säljare? Jo, de agerar smartare än konkurrenterna. Anmäl dig
till en konkret och komprimerad säljkurs - det du verkligen behöver lära dig för att utvecklas
som säljare. Vinsten är:
 Du blir säkrare som professionell säljare – utveckla dina kunskaper, planering och ditt
personligt bemötande
 Du får konkret kunskap, du arbetar fram dina argument för dina produkter och tjänster
 Du utvecklar kunddialogen och påverkar kunden genom din genomtänkta
frågemetodik samt hur du hanterar invändningar
Kursupplägg
Utbildningsmaterial är kurspärmen ”Försäljning och säljande beteende” som är framtagen av
kursledaren Lisa Persdotter. Deltagarna arbetar med sina egna produkter och tjänster under
kursdagarna och vässar argument, invändningar och öppna frågor. Tid och plats är Hotell
Statt i Katrineholm mellan kl. 9.00 – 16.00. Antal kursdeltagarna är 4 - 8 st.
Kursmål
Du ska känna dig stolt och säker i din yrkesroll som säljare. På ett logiskt och strukturerat
sätt utvecklas du att tillämpa metodiken i säljcykeln och säljtrappan för vinnande affärer.
Under kursdagarna tar du fram era starka försäljningsargument och utvecklar hur du
använder dessa för att påverka dina kunder. Du lär dig att hantera invändningar, köpsignaler
och avslut. Det övergripande kursmålet är att du gör en försäljningsökning med minst 20 %
när konceptet implementeras i verksamheten.
Kursledare och kursarrangör
Kursledare är Lisa Persdotter – utbildad marknadsförare från IHM Business School och
erfaren säljare inom produkter och tjänster. Hon har arbetat med kurser och som konsult
inom försäljning och marknadsutveckling sedan år 2006.
Investering - Kurspriset är 7 900 kr exkl. moms. I priset ingår kursledning, fika, lunch,
kurspärm samt kursintyg. Kursen är på Hotell Statt i Katrineholm. Anmäl snarast då antalet
platser är begränsat, dock senast onsdagen den 10/11.
Anmälan och info – Lisa Persdotter, tfn 0708 – 12 73 37 eller via mejl
info@lisapersdotter.se För mer info: www.lisapersdotter.se

