
EFFEKTIV FÖRSÄLJNING
Affärsutbildning som ger dig verktyg, metoder och praktisk träning för att skapa resultat

Om kursen
Under kursdagarna arbetar vi med teknik och strategi som 
gör skillnad mellan framgång och motgång. Vi utvecklar 
dina metoder, din kommunikation och din kundanalys. Vi 
lär oss att hantera försäljningens olika steg, från besöksbok-
ning till avslut. Vi tittar också på hur du på bästa sätt utveck-
lar dina kundrelationer för att göra dem än mer lönsamma.

Kursens mål
Kursen ger dig metoder för att skapa framgångsrika affärer 
och nöjda kunder. Efter kursdagarna har du verktyg för att 
utveckla dina kundrelationer, förbättra din försäljnings-
teknik och hitta nya affärer. 

Du kommer även ha kunskap och insikt i hur du gör dina 
affärer lönsammare och hur du på bästa sätt hanterar 
kommunikationen med dina kunder.

Sagt av tidigare deltagare
’’Mycket praktiska saker som jag kan ta med mig i mitt 
arbete’’

’’Kursen har gett mig en bra grund att stå på. Den borde ge 
en ökad försäljning framöver.’’

Kursdatum och pris
Information om aktuella kursdatum och pris hittar du på 
www.academichouse.se

Varje framgångsrik person har genomtänkta verktyg och metoder för sitt arbete. För att nå framgång måste du 
veta hur du hittar de mest lönsamma kunderna och hur du på bästa sätt får dem att välja dina varor eller tjäns-
ter. Genom att ha insikt i moderna försäljningsstrategier, kommunikationsstilar och kundbeteenden skapar du 
förutsättningar för dig själv och ditt företag att nå framgång.

Ur innehållet
• Säljprocessen 
• Lär dig kundens beslutsprocess 
• Se, hitta och förstå köpsignaler 
• Kvalificera kunder för bästa resultat 
• Den viktiga inledningen på kundsamtalet 
• Kvalificerad frågemetodik 
• Argumentationsteknik 
• Vänd invändningar till någonting positivt 
• Kom till skott - Avancerad avslutsteknik 
• Förhandlingsteknik 
• Komplex försäljning 
• Gör en plan för dina säljaktiviteter 
• Prospektering 
• Effektiv besöksbokning 

Förberedelse och uppföljning i digital uppstartsdel
Varje kurstillfälle förbereds utifrån varje deltagares behov 
och förutsättningar. Före din utbildning blir du inbjuden till 
en digital uppstartsdel där du bland annat får tips för att få 
nytta av kursen. Efter kursen följer vi upp hur det går och du 
kan även ladda ned kursens material i digitial form.

Minikurs på köpet
För att förstärka effekten av utbildningen så bjuder vi på ett 
extra träningstillfälle. När du bokar en öppen utbildning hos 
Academic House så får du en valfri minikurs på köpet. Ett 
bra tillfälle att få ytterligare träning, kunskaper och 
erfarenhetsutbyte.
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