
LÆR FRA ROLF HØEGH, EN SÆLGER MED STORT S
Rolf Høegh er bl.a. kendt som ekspertblogger på Amino, hovedper-
sonen i DR2 udsendelsen ”Kunsten at sælge”. Rolf er også forfatter, 
salgstræner, foredragsholder samt stifter og medejer af den uafhæn-
gige ejendomsmæglerkæde Place2live med 12 butikker.

Rolf giver dig mange gode redskaber, som kan sikre større omsæt-
ning og endnu mere tilfredse kunder. Rolf fører dig på humoritiskvis 
gennem salgets trin og dets udfordringer. Efter campen vil du ikke 
alene sælge mere. Du vil også se mere positivt på det at sælge, og 
din egen rolle i processen. Desuden lærer Rolf dig, hvordan du kan 
forhandle bedre, f.eks. i forhold til banker, investorer og leverandører. 
Glæd dig til to lærige dage.

Tag på Vækstcamp med fokus på salg - invester to 
intensive dage og få styr på sælgernes tricks

Mange har det svært med salg, og det er måske ikke så underligt, 
hvis ikke man har lært, hvordan man sælger. Lært hvordan man finder 
kundens behov, hvordan de sikres en god oplevelse og får en ordre, 
selvom din pris er højere end konkurrentens. 

At sælge din virksomheds ekspertise og produkter er nødvendigt 
– den gode nyhed er, at det kan læres!

TAG PÅ VÆKSTCAMP OG LÆR HVORDAN DU:
 n Sikrer, at kunderne får en god oplevelse – hver gang 

 n Forøger omsætningen - ved at gøre en forskel 

 n Finder kundens behov 

 n Tackler en reklamation, så kunden bagefter er glad 

 n Får flere tilfredse kunder 

 n Får en ordre, selv om din pris er højere end konkurrentens

 n Ser mulighederne, hvor andre ser begrænsninger

 n Med elegant frækhed, får endnu større succes

 n Vender en ulempe til en fordel

KRAV FOR DELTAGELSE
Det eneste krav for deltagelse er, at din virksomheds CVR er etableret 
efter 30.06.2012. Er din virksomhed stiftet før bedes du kontakte 
Væksthus Nordjylland eller dit lokale erhvervskontor for at høre om 
vores øvrige muligheder.

TILMELDING
www.nordjysknewbizz.nemtilmeld.dk/20/

TID OG STED
Tirsdag den 30. jan. kl. 11:00 til onsdag den 31. jan. til kl. 15.00

Hotel Viking, Frederikshavnsvej 70-72, 9300 Sæby

BRUGERBETALING
1.500,- kr. + moms for oplæg, overnatning på Hotel Viking og fuld 
forplejning*

KONTAKT

Hans Peter Wolsing, Iværksætterkoordinator

tlf.: +45 51 29 11 10, mail: hpw@vhnordjylland.dk

Den lave brugerbetaling skyldes, at Nordjysk NewBizz og dermed også denne camp,  
er støttet af EU’s Social- og Regionalfond og de Nordjyske kommuner.

BLIV EN BEDRE SÆLGER

*

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond

for Regionaludvikling

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

https://nordjysknewbizz.nemtilmeld.dk/20/

