Öka dina säljares
försäljning genom

TRÄNING

ÖKA DINA SÄLJARES FÖRSÄLJNING GENOM TRÄNING

Att dina säljares försäljning plötsligt ökar, kommer aldrig att bara ske av sig
självt.
Få människor vaknar upp och automatiskt är bättre på det de gör utan att själv
ha gjort någonting. För att bli bättre behövs först högre kunskap, detta kan
uppnås genom utbildning, efter utbildning behövs träning och korrigering, för
att den nya kunskapen skall leda till ett nytt, förbättrat, beteende, en ny högre
standard. I försäljning ger en ny högre standard i sin tur den eftertraktade effekten, säljare som säljer mer.
Vi på Adviser Partner arbetar med att hjälpa företag öka sin försäljning. För att
öka försäljningen behöver beteenden förändras, för att beteenden skall förändras behövas träning. Träning, träning, träning.
En utmaning många säljkårer har, är att det
behövs mer tid för träning för att individerna
fullt ut skall kunna anamma det nya beteendet, för att effekten skall bestå. Tid som
inte alltid finns, eller kan tas från de viktiga
kundbesöken, säljmötena, arbetsveckorna
och säljkonferenserna.
För att fortsatt kunna hjälpa våra kunder
att förändra, förbättra och
förädla sina säljares kunskaper och förmågor har vi på
Adviser Partner utvecklat
AP Online Training.
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AP Online Training är ett webbaserat träningsverktyg som ger dina säljare möjlighet att
träna på exakt det de behöver, när de behöver
det och så ofta de behöver det.
AP Online Training fungerar lika bra en
måndag morgon innan säljmötet som
en onsdag innan kundbesöket som en
veckokväll när inspirationen dyker upp.
Du som säljchef eller dina säljare väljer
exakt vilket moment i säljcykeln som
skall tränas på, när det skall tränas, och hur många
gånger ni vill träna.
Om du tror att dina säljare kan sälja mer och vill ge dem möjligheten till ökad
försäljning genom flexibel och individanpassad träning så är detta just för er.

Vad är gör och ger AP Online Training?
AP Online Training är ett webbaserat träningsprogram är uppbyggt av sex
moduler som innehåller totalt 53 videoklipp med konkreta handfasta tips som
går att applicera i er försäljning redan på nästa kundbesök, 22 övningar för att
säkerställa förståelse samt 6 stycken certifieringar för att säkerställa att säljarna kan använda materialet i praktiken. Säljarna tränar individuellt, i sitt eget
tempo, när det passar dem bäst och hur ofta de vill.
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Programmets effekt för säljare:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Struktur för kortare säljprocesser
Högre förtroende från kunder
Kunna hitta, väcka och skapa behov där er lösning är svaret
Skapa maximal köplust i införsäljningen
Högre förmåga att göra mer och fler avslut
Förmågan att kunna hantera alla era vanligaste invändningar

Programmets effekt för säljchefen:
1) Säljare som säljer mer
2) Förlängd och förstärkt effekt av utbildnings och träningsinvesteringar
3) Säljare som tar eget ansvar för
att vidareutvecklas
4) En grupp som kontinuerligt
ökar sin försäljning

Skulle mer träning ge en ökad försäljning?
För mer info om hur AP Online Training kan hjälpa dig öka försäljningen, kontakta
oss på något av nedan sätt:

Telefon: 08 – 555 675 00
Web: www.adviser-partner.se
Mail: info@adviser-partner.se
Facebook: www.facebook.com/adviserpartner
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