
Mange iværksættere har det lidt svært med det med salg. 
For hvordan gør man lige, er det ikke påtrængende at 
ringe til folk, hvad nu hvis de siger ”nej” og mange andre 
spørgsmål? Og er salg ikke bare noget man er født til? Altså 
underforstået, det er jeg så ikke? 

Salg er nødvendigt, så noget må man jo gøre og den gode 
nyhed er: At det kan læres!
For at inspirere Nordjyske iværksættere til at få sat gang i 
salget har vi allieret os med Rolf Høegh, som er sælger med 
stort S. 

Rolf Høegh er bl.a. kendt som ekspertblogger på Amino, ho-
vedpersonen i DR2 udsendelsen ”Kunsten at sælge”, men er 
også forfatter, salgstræner, foredragsholder samt stifter og 
medejer af den uafhængige ejendomsmæglerkæde Place2li-
ve med 12 butikker.

Rolf giver dig mange gode redskaber som kan sikre større 
omsætning og endnu mere tilfredse kunder. Desuden lærer 
Rolf dig hvordan du kan forhandle bedre. F.eks. i forhold 
til banker, investorer og leverandører. og vi kan næsten 
garantere, at du helt sikkert ikke vil kede dig under hans 
gennemgang af salgets udfordringer. Efter 1 døgns camp – i 
selskab med 10-12 andre iværksættere – vil du ikke alene 
sælge mere. Du vil også se mere positivt på det at sælge og 
din egen rolle i processen. 

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond

for Regionaludvikling

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Tag på Vækstcamp - invester to intensive dage og få styr på dit salg

Dato:  07.11 kl. 11:30 til kl. 15. den 08.11 2016 

Tilmeldingsfrist:  01.11.2016

Sted:   Phønix Hotel Aalborg, Vesterbro 77, Aalborg 

Brugerbetaling  Kun 1.500,- kr. + moms*

Krav:   Du skal være etableret med en salgshisto- 
  rik, og må maks. være 5 år gammel, eller  
  i en iværksætter lignende situation (f.eks.  
  generations- skifte) 

Info/kontakt  Hans Peter Wolsing 

Mail:   hpw@vhnordjylland.dk Tlf.: 51 29 11 10

• Sikrer, at kunderne får en god oplevelse – hver gang 
• Forøger omsætningen - ved at gøre en forskel 
• Finder kundens behov - og dermed bedre kan hjælpe 

kunden (og dig selv) 
• Tackler en reklamation, så kunden bagefter er glad 
• Får flere tilfreds kunder 
• Får en ordre, selv om din pris er højere end konkurrentens
• Fremover vil se muligheder – hvor andre ser begrænsnin-

ger
• Med elegant frækhed, får endnu større succes.
• Ved at ændre din egen holdning, får større succes 
• Ændrer en ulempe til en fordel 

LÆR HVORDAN DU ..

SALG

FAKTABOX

*Den lave brugerbetaling skyldes, at Nordjysk NewBizz og dermed også denne Camp, er støttet af EU’s Social- og Regionalfond og de Nordjyske kommuner. 
Prisen dækker en 36-timers Camp med oplæg, individuel konsulentbistand i 3 timer pr. virksomhed, opfølgningsarrangement, overnatning, forplejning m.v


