Säljande relationer.

Goda relationer - bra affärer.

SÄLJANDE RELATIONER

En nära och äkta
relation med kunden.
Försäljning är relationsbyggande. Vinnarna inom försäljning är
de som är bäst på att vårda och bygga sina kundrelationer.
Med utgångspunkt från vetenskapen kring hur olika beteendestilar möts kan ditt företag, genom att vara medvetna om vikten
av anpassad kommunikation, skapa långsiktig lojalitet och
bättre merförsäljning.
Det vi gör är att skapa förståelse för hur man på bästa sätt
kommunicerar mellan olika beteendestilar och hur detta appliceras i mötet med kunden.
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SÄLJANDE RELATIONER

På djupet med
framtidens försäljning.
I en tid där vi konfronteras med hundratals säljande budskap
varje dag är det äkthet, hängivelse och goda relationer som är
avgörande. Att skapa närvaro och en god kontakt i kundrelationen är den enskilt viktigaste konkurrensfördelen.
Investera i en dag med Säljande Relationer tillsammans med
Lila Fredag under ett vanligt veckomöte, kickoff eller annat
passande tillfälle.
Efter en dag med oss tar ditt säljteam med sig en ökad förståelse kring sina egna säljbeteenden och på vilket sätt man bäst
möter kunden. Värdefulla insikter som gör det lättare att samspela med både kunder och kollegor.
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SÄLJANDE RELATIONER

Erbjudande: En dag med
säljande relationer.
Interaktivt, insiktsfullt och inspirerande utmanas dina
säljare att möta sig själva och varandra. Invanda beteenden plockas fram och på ett lättsamt och igenkännande sätt inspireras teamet att tänka och agera
medvetet kring sina kundrelationer.
Referenser från några av våra många nöjda
kunder finns på begäran. Vi är operativa över hela
landet med bas i Stockholm, Göteborg och Visby.
Boka en halvdag 14.500:-, eller heldag 21.500:inklusive material. Priser exkl.moms.
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Per Appelqvist har ett flertal
ledarpositioner i internationella bolag som Vd och
marknadschef inom bl.a.
media, IT och rekrytering.
Förutom att driva Lila Fredag
faciliterar han workshops
och håller i ledarprogram
med fokus på motiverande
ledarskap.

Therese Appelqvist är beteendevetare med bakgrund som
ledarskapsutbildare och inspirationstalare. Therese är
Filosofie magister i Sociologi,
från Göteborgs universitet.
Accrediterad i Emotional and
Social Competence Inventory
(ESCI), Hay Group London.

Denna utbildning görs i samarbete med utbildningsoch konsultföretaget Authentic. Mera om ledarskap,
medarbetarskap och motivation på jobbet finner du
på www.authentic.se

Lila Fredag Kommunikationsbyrå
Tavastgatan 29 D
118 24 Stockholm
info@lilafredag.se
www.lilafredag.se

Goda relationer - bra affärer.

