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SÅ HANTERAR DU KUNDENS VANLIGASTE INVÄNDNING
Säljstruktur
VARFÖR STRUKTURERAD FÖRSÄLJNING SLÅR TALANG

TEMA: Human Knowledge

AFFLUENCE

№4
|

Affluence

[ıæflʊəns]:
Sudden peaks of income

En plötslig brant tillströmning av intäkter

Affluence är ett tillstånd som en person, grupp eller ett företag kan befinna sig i under
kortare eller längre perioder beroende på om korrekt formel för tillståndet används.

AFFLUENCE

FAKTA

› VAD ÄR AFFLUENCE?

Affluence är en kundtidning från Adviser Partner.
Ansvarig utgivare: Jonas Olofsson.

›

KONTAKT
Jonas Olofsson
CEO,
Adviser Partner
Telefon:

+46 (0)8-555 675 00

Besöksadress:

Montanahuset,
Vikdalsvägen 50, 131 40 Nacka

E-mail:

jonas.olofsson@adviser-partner.se

Webbadress:

www.adviser-partner.se
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LEDAREN

HUR MYCKET KAN
DINA SÄLJARE – EGENTLIGEN?
Oförmåga att lära sig grunderna ger en säljkår som inte ökar sin försäljning.
Vi har i tidigare nummer av Affluence diskuterat kunskap och hur man vet att någon vet något
i ett ämne. Som vi då visade, kan man enkelt kontrollera en persons kunskap inom ett ämne genom
att se om personen också kan göra – det vill säga få saker och ting gjort på ett korrekt sätt inom
det aktuella området. Varför då? Jo, för att när man vet, kan man också gå till handling.

JAG ÄR MEDLEM I ETT INTERNATIONELLT NÄTVERK för personer
som, precis jag själv, har som levebröd att träna personer i försäljningsteknik och hur man ökar sin försäljning.
Nätverket, som har medlemmar från alla delar av världen, ger mig
mycket information, data och uppslag till ny kunskap att föra vidare till
Adviser Partners kunder
och klienter.Vi lever som vi
lär: För att få nya, bättre resultat kommer det då och då
att krävas förändring mot
hur vi gör idag. Konstant
förändring är det enda som
aldrig förändras! Denna insikt är en viktig del i ett
företags överlevnad.
I nätverket fick jag nyligen läsa en rapport, som ett försäljningsutbildningsföretag i Chicago hade tagit fram. Rapporten tog upp de fem vanligaste skälen till att försäljare i USA har problem att boka möten.
Rapporten baserades på försäljare vars profession var att boka och därefter genomföra möten, d.v.s. klassisk fältförsäljning. Enligt rapporten var
det största hindret – oavsett bransch, då undersökningen inte var bransch-

Konstant förändring
är det enda som aldrig
förändras! Denna insikt
är en viktig del i ett
företags överlevnad.

specifik, och oavsett produkt då
ej heller produkten var specifik –
att försäljaren inte klarar av att
hantera de vanligaste invändningarna på telefon vid mötesbokning! Skäl nummer ett: kan
inte hantera invändningar!
Lika förvånad som jag blev av
att läsa det, lika igenkännande
blev det när jag tänker på många
av de säljare som jag själv träffar.
Personer med många år eller
många årtionden bakom sig i försäljningsyrket, som fortfarande
inte kan hantera de vanligaste invändningarna på telefon. Sensmoralen av detta blir följande:
Eftersom de inte kan, så har de inte heller kunskap om hur de ska göra.
Det finns alltså ett tydligt kunskapshål att fylla. De som fyller det hålet
kommer att öka sin försäljning, säkert som amen i kyrkan. Blir du och ditt
företag de som gör det först?

Kör så det ryker!

Jonas Olofsson
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HUR DYRT KAN DYRT BLI
FÖR DITT FÖRETAG?
Läs om världens vanligaste invändning, orsaken till att den uppstår
och varför dina säljare inte kan hantera den utan istället rear ut din produkt.
Säg mig den säljare som inte stött på invändningen ”dyrt” och jag kan säga dig om personen
någonsin verkligen sålt något eller bara tagit beställningar från kunder som redan bestämt sig för vad de
ska köpa. Att något är ”dyrt” är utan jämförelse världens vanligaste invändning. Frågan är: Hur mycket
kostar den invändningen ditt företag varje år och vad gör du för att minska den kostnaden?
TEXT: Fredrik Alkell

Hur ofta säljer du
något till någon utan att någonsin få någon invändning? Inte speciellt
ofta, skulle jag gissa. En invändning från en kund är snarare ett tecken på
att kunden överhuvudtaget kan tänka sig att köpa det du föreslår. I de fall
man har en kund framför sig där det verkar ”för bra för att vara sant” så
är min erfarenhet att det i de flesta fall också är så … och där blir det
tyvärr sällan affär.
Nej, en bra, fungerande säljstruktur bör tvärtom innehålla just detta;
möjligheten för kunden att komma med ärliga invändningar. Det driver nämligen säljprocessen framåt snarare än att det begränsar försäljningen. Duktiga säljare gillar att få invändningar från kunden eftersom
detta är ett tecken på att kunden tänker på om han ska köpa och vilka
hinder som kan finnas för honom för att det ska bli affär.
I den rika flora av invändningar som dyker upp under resans gång är
det framför allt en som kommer för flertalet säljare, lika säkert deklarationen varje år: ”Dyrt!” Denna invändning, som är den klart vanligaste, är
också en av de mest svårlösta. Få säljare som jag träffat har egentligen
något bra sätt att hantera den.
Sättet många säljare väljer att hantera ”dyrt” med, är att gå ner i pris
och på så sätt ”rea” bort era produkter och tjänster. Och hur många
gånger har inte säljaren gått ner i pris, och ändå inte fått affären?

INVÄNDNINGAR ÄR NORMALT SETT AV GODO.
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VAD GÖR VI ÅT DYRT?
Det första vi kan göra är att konstatera vad man inte ska göra. Vad man
inte ska göra är att direkt och standardmässigt gå ner i pris. Att hela tiden
rea bort sina produkter och tjänster är ett mycket dyrt och ineffektivt sätt
att bedriva försäljning.
Låt oss räkna på det som hastigast: Du säljer en produkt som kostar
25.000 kr till kund varav din marginal (TB1) är 40 procent dvs. 10.000
kr. Säljaren har möjlighet, från företagets sida, att rabattera upp till 20
procent på sittande bord för att få in affären. Självklart vill vi sälja så
mycket som möjligt och det verkar ”rimligt” att säljaren ska kunna rabattera, det kan ju alla andra säljare i alla andra branscher … Det innebär, att
trots att ordervärdet, nu på 20.000 kr, fortfarande ser okej ut efter 20
procents rabatt så har marginalen kraftigt försämrats. Istället för 10.000 kr
i täckningsbidrag får vi in endast 5.000 kr – en halvering av de pengar
som vi ska leva på.
Om säljaren rabatterar fullt, måste han således göra dubbelt så många
affärer för att kunna ligga på samma nivå som om han inte rabatterade.
Kommer det ske? Högst osannolikt kan du ”byta” 20 procents rabatt mot
fördubblad försäljning. Att ge rabatt framstår plötsligt inte som lika smart
längre … Frågan är då: Kommer säljaren att sälja till fullt pris eller till
rabatterat pris?

BEMÖT INVÄNDNINGEN

Att ständigt rea ut sin produkt eller tjänst kan bli en oerhört dyrköpt affär för dig.
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Svart på den frågan är enkel: Säljaren kommer att sälja det han mäts på.
Att mätas på något innebär att det är precis detta som han uppmärksammas för. Hur viktigt är det att få uppmärksamhet? På den här planeten
gäller följande påstående: Man får det beteende man belönar. En av de
bästa belöningsformerna som finns är uppmärksamhet. Så om du mäter,
uppmärksammar och belönar omsättning får du följaktligen säljare som
säljer omsättning. För en sådan säljare kan 20 procents rabattering fortfarande verka som en bra affär, han ”tappar” visserligen en femtedel men
kan ta igen detta i fler antal affärer tack vare sitt lägre pris.
Om du istället mäter täckningsbidraget, blir beteendet helt annorlunda. Att sänka sitt täckningsbidrag till hälften för att få in en affär känns nu
inte speciellt attraktivt…

men vad värre är: Du tappar lika mycket i täckningsbidrag; 4.000.000 kr;
pengar du skulle ha haft på sista raden och en rätt fin vinst för ett företag
som har potentialen att omsätta 20 miljoner på ett år. Ditt totala täckningsbidrag (TB 1) skulle med ovanstående kalkyl sänkas från åtta miljoner per år, ner till fyra miljoner per år. Är det verkligen värt det?
Vad lär vi oss av det här räkneexemplet? Jo, hur oerhört viktigt det är
att mäta och belöna rätt saker för att få din säljkår att öka sin försäljning,
både kontinuerligt och över tid. ”Rätt saker” är det beteende du önskar.
Ett klart önskvärt beteende är att inte rabattera bort era produkter och
tjänster, för det är många gånger helt omöjligt att ta igen rabatten när du
börjar räkna på vad det faktiskt kostar ditt företag. Så, återigen, vad gör vi
åt invändningen ”dyrt”?

VAD KOSTAR DET DITT FÖRETAG?
Så, vad kan det kosta ditt företag, på ett år, att inte kunna hantera ”dyrt”
på rätt sätt? Med fem säljare som säljer för 400.000 kr per månad i omsättning, men standardmässigt rabatterar 20 procent på omsättningen mot
vad de skulle behöva om de visste hur invändningen ”dyrt” ska hanteras
korrekt, och som de facto arbetar effektivt tio månader per år, så kostar
den invändningen ditt företag 4 miljoner kr i omsättning. Det är illa nog,

HUR DU HANTERAR ”DYRT”
För att kunna hantera ”dyrt” måste du först förstå vad det är kunden
säger. Är invändningen äkta, d.v.s. är dyrt det faktiska problemet eller är
invändningen falsk och i själva verket ett symptom på någonting annat?
”Dyrt” har visat sig kunna betyda en massa saker. Några av de vanligaste: ”Det kostar för mycket pengar i förhållande till vad jag får”, ”Det
är värt pengarna, men jag har inte pengarna”, ”Jag vill pruta”, ”Nej tack,
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BEMÖT INVÄNDNINGEN

Främja rätt beteende hos dina säljare genom att uppmärksamma och mäta dem utifrån täckningsbidrag, snarare än omsättning.

jag vill inte köpa av dig”, ”Jag har inte det mandat att köpa in som jag
förespeglat dig och nu måste jag bromsa affären”… och vi kan säkert
komma på lika många betydelser till som är det faktiska skälet, snarare än
att det är för ”dyrt”.
Steg 1 för att kunna hantera invändningen ”dyrt” blir då att ta reda på:
Vad menar kunden egentligen? Är invändningen äkta eller falsk?
Definitionen på en invändning är: Ett avvikande påstående eller
en avvikande uppfattning. Om ”dyrt” är ett avvikande påstående eller
en avvikande uppfattning, t.ex. ”Det kostar för mycket i förhållande till
vad jag får”, så är invändningen äkta d.v.s. kundens invändning är det
faktiska problemet som jag som säljare behöver lösa.
Om kunden, genom att säga ”dyrt”, menar ”Nej tack, jag vill inte
köpa av dig” så är invändningen falsk, d.v.s. ett symptom på att något
annat är fel snarare än att det är priset jag som säljare måste hantera.
Sättet att ta reda på vilket som gäller är Eko-metoden. Eko-metoden
innebär helt enkelt att bolla tillbaka invändningen till kunden för att få
mer information om vad kunden egentligen menar. Självklart använder
du dig av en bekräftelse (du bekräftar att du hört och förstått vad kunden säger) eller en buffert (du visar att du har empati för kunden) först i
meningen och då kan det låta något i stil med det här:

– Ok, bara så jag inte missförstår dig, det är viktigt att vi är ärliga med varandra. När du säger att du tycker att det är dyrt, vad exakt menar du då?
ÄKTA OCH FALSKA INVÄNDNINGAR
Är invändningen falsk, ser du det på något av följande sätt:

1. Kunden ger dig det faktiska skälet eftersom du ber om det. T.ex. säger
kunden: ”Jag tycker det ser bra ut det du har visat mig, men jag behöver ta detta med min chef innan jag kan gå vidare och jag är osäker på
vad han anser i frågan …”
2. Du får en kommunikationsförändring innan svaret från kunden
kommer – se nedan.
En kommunikationsförändring är en förändring i kundens hastighet att
prata. Olika människor pratar olika fort. När en person ljuger händer en
av följande två saker: Det ena scenariot är att det uppstår ett dröjsmål
innan svaret kommer. Oavsett hur snabbt eller långsamt personen pratar
så funderar nu personen på vad rätt svar borde vara, snarare än vad han
egentligen tycker. Följden blir att det tar längre tid innan du får svar på
din fråga, således ett kommunikationsdröjsmål. Det omvända kan
också utspela sig, om kunden förväntar sig att du kommer att
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Ju mer säljaren rabatterar, desto fler affärer måste han göra för att kunna behålla samma lönsamhet.
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fråga honom varför det är för ”dyrt”. Kunden har ”laddat upp” inför din
fråga och du får nu svaret alldeles för fort, fortare än personen normalt
sett pratar. Även detta är en kommunikationsförändring som indikerar att
svaret du får inte är helt sant.
Om så är fallet (d.v.s. att det svar du får inte är helt sant), kan och får du
inte släppa kunden. Din enda chans att sälja nu är att få fram den riktiga,
äkta invändningen – för hur kan du lösa problemet om du inte vet vad
problemet är? Det finns ett flertal effektiva tekniker för att ta reda på den
äkta invändningen, men dem kommer vi inte att gå närmare in på här.
VAD KUNDEN MÅSTE SÄGA TILL DIG
Däremot, om du får fram att det är en äkta invändning, d.v.s. att kunden
verkligen anser att produktens kapacitet eller förmåga inte motsvarar det
pris du begär så kan du nu använda 2-tekniken för att komma vidare.

2-tekniken bygger på principen att allting som man köper eller säljer
består av två delar: en del produkt/tjänst/lösning och en del pris. Ingen
affär görs utan att dessa två är i balans. Ju mindre jag tycker om produkten,
ju mindre är jag villig att betala och tvärtom. Som säljare är det därför av
hög vikt att först få accept på att kunden vill ha produkten och framför
allt, varför han vill ha produkten. Produkten stiger nämligen i värde för
kunden när han uttalar högt (för sig själv och mig som säljare) varför han
vill ha produkten och vad den kommer att göra för honom och hans
företag. För att acceptera ett högre pris måste produkten först ge kunden
en konkret fördel. Innan jag som kund ser vad jag får för fördel eller
vinst av produkten, så kommer den att vara ”dyr” för mig.
Så nästa gång när du hör invändningen ”dyrt” och är nära att sänka
priset:Ta stället reda på det riktiga skälet till att kunden säger som han gör.
Det kan dubbla din lönsamhet! ■

BEMÖT INVÄNDNINGEN

BEMÖT INVÄNDNINGEN

~Det kostar att gå ner i pris istället för att hantera

~Gör säljaren medveten om hur mycket mer säljaren

FAKTA

invändningen.

~Varje krona i rabatt är den krona som skulle funnits
på sista raden i slutet av året.

~Ju lättare säljaren får ge rabatt, desto mer kommer
han att rabattera.

~Att ge säljaren mandat att rabattera kostar det ditt
företag mycket pengar. Väldigt mycket.

~Vem som helst kan rabattera bort sina produkter.
En verkligt skicklig säljare behöver inte göra det
– han eller hon säljer den istället.

VERKTYG

måste sälja för varje rabatterad krona.

~Sätt upp ett rabattsystem som försvårar för säljaren
att ge rabatt. Att ge rabatt ska vara jobbigt.

~Lär säljaren sälja in produktens fördel, inte bara produkten.

~Få kunden att själv säga varför han/hon vill ha din
produkt.

~Innan kunden sagt varför han vill ha produkten
kommer den alltid att vara dyr. Alltid.
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VARFÖR EN PLANERAD
FÖRSÄLJNING ALLTID VINNER MEST
Försäljning sker ofta oplanerat och utan en riktig struktur
– vad skulle hända om den istället noggrant planerades?
Att sälja är till stor del en konstart, där intuition och förmågan att ”slå bollen
på halv-volley ” ofta är skillnaden mellan vinst och förlust. Många kan komma långt på sin talang
och förmåga, men precis som inom idrottens värld krävs både talang, taktik och strategi för att bli
allra bäst. Utan rätt taktik och strategi på planen skulle ett fotbollslag som Barcelona
inte vinna många matcher, trots ett överflöd av talang.
TEXT: Henrik Henriksson

VARFÖR SÄLJER VISSA SÄLJARE MER ÄN ANDRA? Frågan är enkel att
ställa, men många gånger svår att ge svar på. Att sälja mer än andra försäljare som säljer samma lösningar kan bara betyda en sak: Personen som
säljer mer gör annorlunda än alla andra. Hade han eller hon gjort likadant hade också resultatet blivit ungefär detsamma. Alternativet till ovanstående påstående är att personen i fråga har en massa tur. Hur troligt är
det att samma person, han eller hon som alltid säljer mest, hela tiden har
mer tur än de andra säljarna?
Faktum är att du kan bestämma din egen tur helt själv! ”Tur” består av
två saker: Att du dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad orkar
göra mer än de andra säljarna; samt din förmåga.Vad det första innebär
är lätt att förstå: Hög aktivitet gör att du oftare är i straffområdet. Om
man ofta är i straffområdet – då blir det också en hel del mål gjorda. Men
vad betyder då förmåga? Förmåga utgörs av tre ingredienser:

1. Observation.
2. Bedöm rätt handling.
3. Utför den handlingen.
Oavsett om du har en hög förmåga inom karate, försäljning eller tapetsering så beror det på att du till hög grad behärskar de tre ovanstående
punkterna. Du kan observera vad som pågår och på så sätt bedöma vilken handling som ger bäst resultat och till sist även utföra den hand10 | ADVISER PARTNER | www.adviser-partner.se

lingen. Ju högre kunskap du har inom ett område, desto fortare och
bättre kan du differentiera.
Att kunna differentiera innebär att du kan se skillnad, mellan t.ex. rätt
och fel eller mellan olika varianter och skeenden. Om du var expert på
bilar, hur fort skulle du inte kunna se skillnad mellan två bilmodeller, även
på ett mycket stort avstånd? Faktum är, att om du var expert på bilar och
således hade hög förmåga att differentiera så skulle du på flera hundra
meters avstånd se vilket märke bilen har, vilken modell det är och säkert
vilken årsmodell det rör sig om genom att studera karossen.
Detta sammantaget ger en person med förmåga att sälja mycket, men
det räcker inte om du ska bli bäst.
KONTROLL GER HÖG FÖRSÄLJNING
De bästa säljarna har även ytterligare en variabel: Kontroll över säljprocessen utan att kunden för den sakens skull känner sig kontrollerad. Att ha
en struktur, där varje enskilt moment maximeras i syfte att få lönsam
försäljning, är nyckeln till kontinuerlig hög försäljning och ofta det som
krävs för att en högpresterande säljare, tack vare sin talang inom försäljning, ska kunna gå vidare och öka sin försäljning över tid.
Många säljare lever på sin talang och det är inget fel på det, men de
bästa säljarna kombinerar talang med en uttänkt och väl beprövad försäljningsstuktur där de dagligen gör samma effektiva moment, om

PLANERAD FÖRSÄLJNING

Precis som inom elitidrott krävs både talang, taktik och strategi för att bli allra bäst.
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Att förlita sig på turen är ett högriskspel.
Ta istället kontroll över säljprocessen!

och om igen. Faktum är att inom området försäljning så slår struktur talang om och om igen när du mäter en säljprestation över tid. Alla kan
prestera under en kortare period, men för att göra det under en längre tid
krävs en fungerande struktur eftersom alltför få orkar eller klarar av att ha
motivation annars.
När du har en bra försäljningsstruktur får du kontroll. Kontroll är ett
ord, som likt sanning inte har någon gråzon. Antingen är något sant eller
så är det inte sant. Antingen har du kontroll, eller så har du inte kontroll.
Svårare än så är det inte.
Kontroll betyder förutsägbar förändring och du behöver förstå tre
ord för att förstå begreppet kontroll. Kontroll består nämligen av att starta, förändra och stoppa. Dessa tre ord beskriver en handlingscykel som
i just det här specifika fallet kallas säljcykel. Att vi just nu ska använda det
här för att beskriva en säljcykel innebär inte att du inte kan använda det
här ordet och definitionen av den på alla områden i livet.
Oavsett ämne, när du har kontroll uppfyller det ovanstående kriterium, d.v.s. du kan starta, förändra och stoppa och tack vare just det kan
du förutsäga förändring. Hur intressant är det att kunna förutsäga förändring? Jag lärde mig en gång att: Kontroll är lika med hög inkomst!
Att ha kontroll, d.v.s. att kunna förutsäga förändring, verkar ha ett samband med hög inkomst. Oförmåga att förutse förändring gör att du måste lita på turen. Och turens värde har vi ju redan tidigare diskuterat…
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VÄRDET AV EN FÖRSÄLJNINGSSTRUKTUR
Varför så få bolag har en tydlig, dokumenterad försäljningsstruktur är
många gånger svårt att förstå. Antagligen lever många bolag under den
självvalda sanningen att försäljning till stor del är något som sker tack vare
varje enskild säljares insats och den insatsen inte bara kan, utan bör, utgå
från hur just den säljaren ser på försäljning. Tänk på hur Barcelonas fotbollslag skulle se ut om du först köpte in spelare och därefter försökte
passa in den strategiska spelidén efter varje individ?
Rätt sätt är antagligen tvärtom: Först lägger vi en tydlig, strukturerad
plan för hur vi maximerar försäljningen i varje moment genom en kommunicerad och tydlig säljstruktur där varje moment – från vilka vi ringer,
till hur vi bokar kundbesök, hur besöket går till, exakt vad som händer
därefter, hur många besök vi ska genomföra på varje potentiell kund
innan det är dags för kunden att köpa (för att nämna några moment) –
finns tydliggjort för säljkåren.
Först därefter ser vi efter hur vi ska få våra säljare (spelare) att inordna
sig i systemet för att på så sätt göra så många små saker som möjligt rätt.
Nu är vi på gång att skapa den mest högpresterande säljmaskinen som
finns: Förmåga kombinerat med försäljningsstruktur. Adviser Partner har
tio års erfarenhet av att bygga sådana säljmaskiner åt våra kunder. Kanske
ert företag också kan dra nytta av vår kunskap inom det området? ■

PLANERAD FÖRSÄLJNING

PLANERAD FÖRSÄLJNING

PLANERAD FÖRSÄLJNING

FAKTA

VERKTYG

~En ny säljare lär sig jobbet inom två år.
~Att få hög försäljning därefter bygger på att bygga

~Sätt upp ett idealläge för hur du vill att din försälj-

upp en stor stock av potentiella kunder som bearbetas
regelbundet.

ning ska se ut.

~Var inte för försiktig i dina önskningar – att först vilja
något är steg ett i att få det gjort.

~Få säljare, som inte får aktiv hjälp, med sin försäljning

~Utifrån ditt ideala läge kommer du nu, när du jämför

blir skickligare i sin profession efter dessa två år utan
stagnerar istället.

med ditt nuvarande läge, se var det avviker mest.
Detta är den situation som först ska korrigeras mot
idealläget.

~De bästa företagen, grupperna och individerna vet att
förändring ger högre resultat.

~Detta innebär att potentialen för ökad försäljning i de
flesta bolag är utan begränsning.

~Gör en detaljerad 25-stegs plan med varje moment
som säljaren ska göra för att ha kontroll över sin säljcykel. Träna säljaren i varje moment. Om och om igen.
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SUCCESS STORIES

Johan Majlöw | Solving Efeso

Niklas Lydahl | Tele2

Solving Efeso
”Redan när första mötet bokades märkte man att Adviser Partner visste
vad de gjorde. När vi senare träffades fick vi hjälp med hur vi skulle lägga
upp säljstrukturen. Med deras metoder har vi nu en klar strategi för hur
vi ska jobba med försäljningen. Sedan första utbildningsdagen har jag inte
gått ifrån ett enda säljmöte utan en affär eller ett nytt möte inbokat. På
kort tid har vi sett stora effekter – vi har fått ordentlig fart på försäljningen, all min personal har blivit mer engagerad och ökat sin försäljning.
Jag rekommenderar Adviser Partner till alla som vill köpa en utbildning
som genererar ökad försäljning över tid.”

Tele 2
“Utbildningen utgick ifrån hur vår säljprocess ser ut idag i förhållande till
respektive säljares kompetens och säljteknik kring våra produkter och
tjänster. På så sätt har vi kunnat utveckla och förbättra vår säljprocess för
hur vi jobbar och säljer KabelTV och Bredband LAN till fastighetsägare
och brf:er. Vi har utvecklat vår säljavdelning med nya verktyg och tekniker som hjälper våra säljare att bearbeta sina kunder i syfte att öka sin
försäljning och nå sina mål. Resultatet har varit väldigt positivt. Försäljningen ökade direkt tre månader efter avslutad utbildning och flera av
säljarna överträffade därmed sin budget.”

Johan Majlöw
Solving Efeso
Vice President & Director Industrial Sector Nordic Region

Niklas Lydahl
Tele2
Försäljningschef
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“There’s a perception in this country that you’re better off
if you’re in two lousy businesses than if you’re in one good one
– that you’re spreading your risk. It’s crazy!”
– Roberto Goizueta, former head of Coca Cola Company
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