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Hvor åben er du for at se nærmere på dit salg? Dette hæfte kan hjælpe dig med at vurdere dig selv, få øje på
dine styrker/svagheder og ændre din salgsteknik.
Du kommer til at udnytte dine naturlige ressourcer, får en større viden og sælger mere ved at indgå i positive
dialoger med dine kunder. Ved at aflære gamle salgsteknikker og ved at lære, hvordan du engagerer dig i ægte
salgssamtaler med dine kunder, kan du forøge dine salgsresultater og opbygge varige kunderelationer. Selv om
mange sælgere tænker behov, taler de produkt - i overensstemmelse med den traditionelle salgsmåde. Dette
kan ændres ved at stille spørgsmål og lytte.
Indholdsfortegnelse Salgstalen Skab en dialog Forbered dig hele tiden Gør dine afgørende evner bedre Indled
med fokus på din kunde Opbyg et forhold til dine kunder Positionér dine spørgsmål Skab en spørgestrategi
Tænk i spørgsmål Skab dybere behovsdialoger Fokusér på, hvor dygtigt du stiller spørgsmål Lyt effektivt
Positionér dit budskab Analysér dine konkurrenter Brug indvendinger til at komme videre Få kundens
feedback Forhandl ikke for tidligt Opfat afslutningen som en proces Udnyt alle ressourcer Følg fejlfrit op
Vurdér muligheden Få det til at ske Flere tips, der forbedrer dine færdigheder Om forfatteren
- vær god ved din båd og lad os opbevare den. Med vores finansierings- og forsikringsløsninger hjælper vi

små og store danske eksportvirksomheder frem i verden. Infoskærme med TDplay. baadmagasinet. la. Rigtig
mange har sikkert tænkt at det kunne være dejligt at stoppe med at arbejde og så bare nyde livet i fulde drag.
med afgift her i landet. Så nærmer tiden sig til opbevaring af båden m. en af grundene til vores succes.
dk/baad-seawind-sejlbaad/id-165332: Hue … World Trade Center Ballerup er et moderne flerbrugerhus, hvor
både mindre og større virksomheder kan trives og vokse, som en del af et større netværk. la. dk, er en sikker
vinder. Vi elsker vores røde Ø-mærke, men vi har nået grænsen for, hvor meget EU vil tillade, at Ø-mærket
kan udvikle sig. dk din kilde til køb og salg af både online. la.
Mange drømmer om et sabbatår eller måske endda en tidlig pension. Vi har hjulpet iværksættere med deres
forretning i over 40 år – og vi vil også gerne hjælpe dig Skovgaard-Mortensen Yacht Bureau. Tanker om sund
egoisme og om, hvad der menes med at have en narcissistisk Personlighedsforstyrrelse. Hos Reese Marin har
vi fokus på at levere en suveræn service over hele linien. DANA er Danmarks eneste a-kasse udelukkende for
selvstændige.

