FÅ MERE UD AF DIT SALG
I dag arbejder stadigt flere med salg i den ene eller den anden form. Salg er et vidt
begreb, men som sælgere står vi ofte overfor flere af de samme udfordringer.
Fælles er det, at vi ønsker at lukke aftalen og samtidig opnå glade kunder. Dette
kursus henvender sig til dig, som ønsker at få mere ud af salgsarbejdet – uanset
om du står i rollen salgsdirektør, salgschef, ekstern sælger såvel som intern sælger
inden for enten B2B eller B2C salg. Principperne er de samme.

Få oftere JA!
På kurset vil du bl.a. stifte bekendtskab med følgende:
• Hvordan du får det optimale kundemøde igennem en fokuseret forberedelse,
gennemførelse og efterbehandling – så kunden oplever dig som en kompetent
mødeleder.
• Hvordan du bliver bevidst på det du siger, og det du gør.
• Fokus på aktiv lytning og spørgeteknik – så du får mere ud af dine spørgsmål.
• Hvordan du finder frem til kundens behov, og hvordan der findes behov, som
kunden ikke havde tænkt på i første omgang.
• Fokus på de overbevisninger du har om dig selv og om det at sælge
– så du ikke begrænser dig selv i at nå dit fulde potentiale.

Kursus
Onsdag 27-09-2017,
kl. 9.00-16.00
HB Køge, Nordea Lounge
Vordingborgvej 124
4681 Herfølge

Pris: 1.999,ex. moms for medlemmer af
HB Køge NETVÆRKET

Normalpris kr. 3.999,Der serveres frokost,
kage, vand, kaffe og the.

Tilmeld dig

Referencer

Ring og hør mere eller
meld dig til hos:
Martin Truberg Jensen
på mtj@mindness.dk
eller 70 22 32 77 senest
den 20-09-2017.
Om underviser Martin Truberg Jensen
Martin Truberg Jensen har arbejdet professionelt med salg i 25 år. Martin har blandt andet
haft stillinger som Salgschef i Expert, Salgschef for Discovery Channel og Salgsdirektør i Canal
Digital. Han har gennem sin karriere både arbejdet med B2B og B2C salg, og vil med sine
brede erfaringer hjælpe dig til en endnu bedre udgave af dig selv i salgsarbejdet.
”Jeg har arbejdet med ledelse og salg i stort set hele min erhvervskarriere. Jeg sætter en stor
ære i at udvikle mennesker, så de udnytter deres fulde potentiale. Vi mennesker kan mere
end vi tror – nogle gange har vi desværre nogle overbevisninger og vaner, som begrænser os
i at få succes med salget.”

Igennem 12 år har MINDNESS hjulpet en række af landets førende salgsorganisationer med at få
gladere kunder. Vores erfaringer viser, at gennem en mere bevidst salgsadfærd og en oprigtig interesse
for kundernes behov, skabes der en god kundeoplevelse, hvor du som sælger vil få oftere JA!
www.mindness.dk I Telefon 70 22 32 77

