Løft salget for å stoppe handelslekkasjen!

Salgsseminar for bedrifter i Aurskog-Høland
Onsdag 15. februar i auditoriet på Bjørkelangen Videregående skole.
Kl. 08:00- 15:00, inklusive lunsjbuffet. Pris: 1000,-.
Bindende påmelding innen 31. januar. Påmelding: ah-u.no

⃝Utvikle din egen strategi for å løfte salget i din butikk.
⃝Forstå kundens motiver for å velge hvor de handler.
⃝Konkrete verktøy for å tilpasse kommunikasjonen, forstå
kundene, avdekke behov og skape gode salgsmøter.
⃝Hva kreves for å stoppe handelslekkasjen?
Kåring av årets bedrift i Aurskog – Høland 2016
Kontakt Erik Bakke på 91178822 ved spørsmål.
Kurset er designet av Utviklingslaben
med ledererfaring og salgs-kompetanse
fra flere forskjellige salgsbedrifter.

Kurset er åpent for alle i AurskogHøland som ønsker å skape
resultater i sin bedrift.

Slik løfter du salget i
din bedrift med 50 %.

14.00 Samspill
•

Program
08.00 Kaffe
08.15 Handelsanalyse 2015
•

Gjennomgang av resultatene av
handelsanalysen 2015

08.45 Salg
• Hvor starter salget: Vi skaper verdi
for kundene våre!
• Forstå kundens kjøpsmotiver
• Hvordan velger kunden hvor hun
skal handle

09.45 Benstrekk
10.00 Strategi
• Hvem er kjernekunden din
• Bygg en strategi for din
kundegruppe

Hvordan styrke handelen i
samarbeid

14.45 Kåring av årets bedrift i
Aurskog-Høland 2016
15.00 Slutt

Kursholder: Thomas Holum
Thomas Holum jobber i
Utviklingslaben AS og har spesialisert
seg på salgsutvikling, ledelse og
coaching.
Til daglig jobber han med utvikling av
salget til mange bedrifter i forskjellige
bransjer (fra IT, via salg av skruer og
til eiendom, interiør, sportsutstyr og
biler). Thomas er en engasjerende
kursholder som løfter frem hver
enkelt deltaker.

11.30 Lunsj
12.30 Butikksalg
• Hva slags service forventer
kundene
• 5 elementer som gjør at du kan
løfte salget i din butikk

13.45 Benstrekk

Thomas er utdannet Sivilingeniør,
fallskjermjeger og har studert
organisasjonspsykologi på UiB.
Arbeidserfaring
i ledelse og salg
er fra store og
små selskaper
i Norge.

