
 

Den 
DIGITALE 

SELGER 

Åpent 
heldags 

salgskurs 

To alternative 
dager : 
10.01.23 eller 
19.01.23 

Den moderne kunden er i aller 
høyeste grad digital ! 

 
Det spiller ingen rolle om du jobber innen B2B eller B2C – 

den moderne kunden oppfører seg ganske likt, enten 
han/hun opptrer som forbruker eller på vegne av en bedrift” 

Next1 AS, Nesbruveien 75 i Asker 

Kursansvarlig: Kay Ellingsen og Remi Marents 

Ledige plasser! 

INVITASJON: 

https://forms.gle/nEoYN1xgx2pBkN767


Påmelding: Klikk på 

eller scan denne: 

 

Praktisk informasjon 
Tid: Vi kjører to alternative dager :    

Tirsdag 10.januar 2023 kl 09.00-16.00, eller 

Torsdag 19. Januar 2023 kl 09.00 – 16.00. 

Hvor:  

Next1 AS, Nesbruveien 75, 1394 Nesbru i Asker (Ved siden av Miele-bygget) 

Pris / betaling:  

Pris er kr. 3.950 inklusive god lunsj og dokumentasjon. Du vil motta faktura fra oss ved bestilling. 

Kurstrenere: 

Du vil møte Remi Marents (mob. 91 66 66 66) og Kay Ellingsen (mob. 91 000 744). Remi er fagansvarlig på 

HR og Outplacement, og med bakgrunn fra salgstrening og business coaching fokuserer han på 

salgsutvikling 1:1, mens Kay er Norges mest brukte kursholder innen salg og rekruttering med mer enn 

1400 skandinaviske bedrifter som kunder. Kay er også bl.a. fagbokforfatter av “Bestselger” serien. 

Beskrivelse av kurset: 

Den moderne kunden er i høyeste grad digital 
Det spiller ingen rolle om du jobber innen B2B eller B2C – den moderne kunden oppfører seg 

ganske likt, enten han/hun opptrer som forbruker eller på vegne av en bedrift 
 

Syv prosent av selgerne står for 80 prosent av salget. Hva er det unike med disse personene? 

Hva er det som kjennetegner de beste innen salg og service? Vi intervjuet en rekke dyktige 

selgere, salgs- og markedssjefer, gründere og salgstrenere, alle med årelang erfaring. 

Hva er beste praksis? Er det miljøet som former oss eller finnes det et eget salgs-gen som 

noen har og andre ikke har? Er vi født serviceminded? 

Vi er alle selgere. Siden salg og service inngår i mange relasjoner, er kurset nyttig for deg 

både profesjonelt og privat. Den er sågar nyttig uansett hvilket yrke du har for salg er 

kommunikasjon. Vi kaller de dyktige selgerne for bestselgere. En bestselger har skjønt at salg 

er en troverdig blanding av kommunikasjon, følelser og teknikk. 

Du må finne din egen stil. Ingen blir gode selgere ved å kopiere andre. Du må legge noe til. Å 

stille seg selv spørsmål er en god metode for forbedring. Du må tillate deg selv å prøve, feile 

og lykkes. Det er mer effektivt enn å få svaret servert på et fat. Hvorfor? Fordi spørsmål gir 

oppdagelser mens svar gir opplevelser. Hva er forskjellen? Opplevelse er å være med på noe. 

Det er en passiv læreform. Oppdagelser er aktiv læring. De engasjerer både høyre og venstre 

side av hjernen. Oppdagelser huskes bedre fordi de er våre egne. 

Faglig innhold på neste side!  

https://forms.gle/nEoYN1xgx2pBkN767
https://next1.no/remi
https://next1.no/kay


 

 

Hva lærer du denne gangen? 
 

Vi har plukket ut de 8 viktigste av de 24 ferdighetene til selgerne som lykkes nå og fremover, 

og vi vil gå igjennom og også trene på disse underveis. Om du er vil vite at dette er relevant 

for deg, her er temaene: 

 

1: VAK-modellen 
Hensikt: At du raskt og effektivt kommuniserer med dine ulike kunder på deres premisser. 

2: Skap kontakt 
Hensikt: Å vekke oppmerksomhet og interesse samtidig som du bygger tillit. 

3: Spørre- og intervjuteknikk 
Hensikt: Å styre oppmerksomheten mot dine produkter. 

4: Pris og rabattspørsmål i møte med kunden 
Hensikt: Å oppnå størst mulig fortjenestemargin. 

5: Håndtere innvendinger fra kunden 
Hensikt: Å forankre beslutningen om kjøp 

6: Lukke salget – å få ordren fra kunden 
Hensikt: Å få ordren slik at du og ditt firma tjener penger. 

7. Tren din emosjonelle intelligens (EQ) – Tål avvisning 

Hensikt: Å være tilstrekkelig sensitiv for kundens signaler samtidig som du håndterer avvisning. 

8. Påfølgende salg (det er 5 ulike typer – kan DU alle?) 
Hensikt: At kunden velger å kjøpe mer av deg – enten der og da eller at han/hun kommer igjen. 

 

 

Materiale: Du vil få tilgang til dokumentasjon og kursmateriale underveis og i etterkant, 

inkludert VAK-testen, både elektronisk på læringsplattformen vår og i papirformat.  


