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Ditt profesjonelle salgsarbeid er
ofte forskjellen på om kunden
velger deg eller andre. Kurset
fokuserer på ett mål: du skal bli
flinkere i den kritiske fasen av salgs
og markedsarbeidet som går fra
forespørsel til kontrakt, og målet er
å øke tilslaget med 20%

Hva lærer jeg?
- Forskjellen på det nasjonale og det internasjonale
marked
- Hvordan behandle ulike forespørsler
- Hvordan raskt bygge god relasjon
- Slik forbereder dyktige selgere seg
- Hva er et Bid Team, hvorfor Bid Team, og hvordan
organisere dette?
- Dette er verktøykassen du behøver i din situasjon
- Dette må du ta hensyn til i din trestegs tilbudsfase
- Slik frisker du opp, utvikler og bruker Unike Selling Points

Hvem passer kurset for?
Deg som arbeider med salg mot det nasjonale og
internasjonale møte- og konferansemarkedet. Kurset

Hvordan selge på det
nasjonale og
internasjonale møte- og
konferansemarkedet?
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passer enten du er relativt fersk i dette spennende faget,
eller du har mange års erfaring fra bransjen.

Gjennomføring
Kurset går over 2 dager. Dag 1 starter klokken 11:00 og
kurset avsluttes med lunsj dag 2 klokken 14:00. Det
forutsettes at deltagerne overnatter på kursstedet. Kurset
gjennomføres både som forelesning, demonstrasjoner, øvelser
og rollespill. Individuelle tilbakemeldinger sikrer fremgang
uansett nivå. Arbeidsmåten er prestasjonsfokusert og gir
erfaringsmessig svært gode resultater både på kort og lang
sikt. Kurset er utviklet av Congress-Conference AS i samarbeid
med Norway Convention Bureau og Innovasjon Norge.

Rådgivning
Som deltager vil du også få oppfølging i etterkant av
kurset fra kurslederne i form av en kunsulenttime pr.
bedrift.Bedriftene selv bestemmer hvordan
konsulenttimen skal disponeres om de ønsker å gå flere
sammen eller å benytte den individuelt. Dette avtales etter
behov på samlingen.

Tidspunkt
Hele året

Dette sier tidligere deltakere:
”Et veldig godt og gjennomtenkt kurs” ”Meget lærerikt,
innholdsrikt og tankevekkende”
”Fantastisk flinke alle 3 foredragsholdere, dere utfyller
hverandre og innholdet i kurset er meget bra”
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