Lær at planlægge dit salg
- på bare én dag

Sæt

Læg en salgsplan, der skaber vækst
Hvis du har ambitioner om vækst og overskud
på bundlinjen, er det altafgørende med en
målrettet salgsplan. Men hvordan planlægger
du din indsats, og hvad skal du prioritere fremadrettet for at skabe vækst i din virksomhed?
Ved hjælp af konkrete værktøjer, får du her
mulighed for at målrette din salgsindsats mod
lige præcis dit marked og dine kunder.
Du går herfra med en 4-ugers handlingsplan,
lige til at tage hul på, der sikrer fremadrettet
struktur i salget og sætter skub i væksten.
Alt sammen på bare én dag!

Onsdag 3. april
kl. 9.00-16.00

Tid
Onsdag 3. april kl. 9.00-16.00
Sted
Slagelse Erhvervscenter, Sdr. Stationsvej 26, 1,
4200 Slagelse
Målgruppe
Mindre, etablerede virksomheder, der ønsker
at øge omsætningen via en konkret handlingsplan.
Tilmelding
Det er gratis at deltage. Tilmelding skal ske
via slagelseerhvervscenter.dk/arrangementer
senest 27. marts. Spørgsmål rettes til Michael
Nielsen på tlf. 30 73 75 60.

Lær at planlægge dit salg
- på bare én dag

Program
Program
KURSUSANSVARLIGE

Kl. 9.00:

Velkomst og intro

Kl. 9.30:

Kunder - hvilke overvejelser skal

		jeg gøre?

Søren Mikkelsen, Erhvervshus Sjælland
Tlf.: 53 72 71 96
mail: smi@ehsj.dk

Kl. 10.00:

Salg og markedsføring

Kl. 12.00:

Frokost

Nils Hall Torgesen, Erhvervshus Sjælland
tlf.: 22 69 19 99
Mail: nht@ehsj.dk

Kl. 12.45:

Fortsættelse - salg og markedsføring

I samarbejde med

Kl. 13.30:

Udvikling af 4 ugers to-do-plan

		

og 2 x ”foretræde for Bestyrelsen”

Kl. 15.00:

Fælles præsentation og afslutning

Kl. 16.00:

Fastlæggelse af opfølgningsmøde

		

ca. 6 uger efter

Tak for i dag!
Dagen veksler mellem korte undervisningsindlæg
og samtaler i mindre grupper målrettet henholdsvis
B2B segmentet og B2C segmentet. Endelig udarbejdes
en handlingsplan, der præsenteres for ”bestyrelsen”.
Programmet er vejledende, idet det tilpasses de deltagende virksomheder.

Slagelse Erhvervscenter A/S
Sdr. Stationsvej 26, 1
4200 Slagelse
Tlf. 70 27 00 30
slagelseerhvervscenter.dk

