Key Account Management – fler order på kortare tid!
Det är detta det handlar om! Vi hjälper Dig att förbättra
Dina affärsmöjligheter, slipa Dina argument och öka dina
order. Vi vet att vår metodik fungerar!
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Det är en målmedveten metodik som ger dig fler affärer! Helt
enkelt fler order – på kortare tid!
Eller som deltagare sagt:
”Utan den här utbildningen hade vi aldrig landat den här
affären. Det är en jätteaffär för oss, stort tack!”
”Visst var jag ”säljaren säljer”, nu lyssnade jag på kunden.

Vi fick affären, vi har satt ramarna! Inte pratat pris, det funkar!”
”Förr lade jag 80% av tiden på offerten, nu säljer jag in
den istället och lägger bara 20% på offerten – resten tillsammans
med kunden. TACK för insikten!”
-

Oavsett hur driven Du är som affärsman/kvinna så är dagens
affärsklimat tufft! Det är lite tuffare att få igenom affärsavslut.
Kanske upplever Du att spelreglerna har förändrats. Du kör på
med ”de gamla väl fungerande” argumenten, men får inte till
affärerna. ”Du träffar inte bollen längre”. Tänkbara prospects
som borde vara intresserade av Dina tjänster avfärdar Dig med
orden:
”Du kan väl skicka en offert”
”Tack, det var en bra presentation. Vi hör av oss om det

blir aktuellt”.
”Vad kostar detta då?”
Har du hört dem förr? Vad gör Du? Vad är lösningen?! Hur
skall Du få till fler affärsavslut?! Vad måste Du göra annorlunda
nu jämfört tidigare, för att nå Dina mål? Om säljtaktiken inte är
framgångsrik så måste Du göra förändringar för att åstadkomma
ett annat resultat, få fler order och affärsavslut. Med samma
strategi som tidigare blir resultatet troligen detsamma!

Det är detta vi arbetar med i utbildningen och
med ett tydligt resultat:
Fler order på kortare tid – Det är vad det här
handlar om!
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Kursplan: Fem tillfällen med ca två
veckors mellanrum för att konkreta
arbetsuppgifter ska lösas. Ytterligare ½dag som rep efter 6 månader Antalet
begränsat till maximalt 8 deltagare och
utan branschkonkurrens! Utbildning i
workshopform!
Plats: Centralt i Malmö
Kursavgift: 19.500:- exkl. moms varav
50% vid anmälan och resterande före
kursstart
Anmälan, frågor och mer info:
Anders Björklund, 040-23 52 40;
anders.bjorklund@arbkonsult.se
www.arbkonsult.se

Spela bollen till oss!

