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FORSTÅ SALG er den første lærebog på dansk, der giver læseren et overblik over de mest anvendelige
metoder til at opnå et salg.
Bogens udgangspunkt er, at der ikke er én rigtig måde at sælge på.
Det afgørende er derimod at finde den metode, der i situationen er rigtig for sælgeren, for virksomheden og
for den konkrete kunde. Bogen introducerer til en række salgsmetoder og tilgange: • Klassiske salgsmetoder •
Løsningssalg • Udfordrende salg (Challenger-salg) • Pitching-tilgangen • Pipeline-tilgangen •
Porteføljeperspektivet De har hver deres egenskaber, der kan bruges alene eller i kombination med andre
metoder. Beslægtede discipliner skaber værdi inden for salg, og bogen indeholder derfor også en gennemgang
af de væsentligste discipliner, der har indflydelse på salget: forretningsforståelse, psykologi, kulturforståelse
og kommunikation. Alt sammen redskaber, der kan hjælpe sælgeren til at nuancere sin forståelse af kunden,
opgaven og ikke mindst de metoder, der knytter sig til hver af ovenstående salgstilgange.
Formålet er at skabe forståelse, ikke alene for de enkelte metoder, men også for sammenhængen, hvori de
indgår. FORSTÅ SALG giver den kommende sælger kendskab til de mange forskellige tilgange til salg og
giver den erfarne sælger ideer til, hvordan de forskellige tilgange kan udnyttes sammen. Samtidig præsenteres
viden om salg med udgangspunkt i de oftest skjulte underliggende præmisser og logikker, der uvægerligt har

betydning for sælgeren og udfaldet af salget – ofte uden sælgerens kendskab, endsige opmærksomhed på det.
Lærebogen kan bruges på alle videregående merkantile uddannelser, hvor salg indgår som en selvstændig
disciplin.
Grund. sal (286435) Kontor til leje tæt på Nørrebro station. Pakkeverkstedet og Verdiverkstedet er et
samarbeid med Microsoft for å hjelpe partnere til å lykkes med salg av skytjenester.
Syrenstien 14 i 2720 Vanløse. Derfor spesialiserer Solér Executive seg på rekruttering og. Vi kan godt
forstå, der er så stor interesse for vandkefir, for nogle gange føles det lidt mirakel-agtigt, og hvis ikke man er
til 'hokus-pokus' så er det i hvert. Så fik Sofiero i Sydsverige broen på plads… jeg tror denne video siger mere
end en masse ord.
Pakkeverkstedet og Verdiverkstedet er et samarbeid med Microsoft for å hjelpe partnere til å lykkes med salg
av skytjenester. Gi oss en tilbakemelding. Vi kan godt forstå, der er så stor interesse for vandkefir, for nogle
gange føles det lidt mirakel-agtigt, og hvis ikke man er til 'hokus-pokus' så er det i hvert. Faqtum er Danmarks
mest effektive rådgiver og virksomhedsmægler ved vurdering, køb og salg af små og mellemstore
virksomheder. sal (286435) Kontor til leje tæt på Nørrebro station. dk din kilde til køb og salg af både online.
Vi tilbyder hurtig & billig oversættelse uden minimumsgebyr og til 79 øre pr. Så køber vi den til dig.
København NV, Bygmestervej 10, 3. Fantastiske billeder – kan I ikke godt forstå vi er lidt vilde. Websiden
handler om bolig i spanien og tvangssalg på costa del Sol.

