
Invitation 
Få endnu større udbytte 
af dine kundemøder 

Vi skyder 2019 i gang, med denne salgsmæssige vitaminindsprøjtning. 

Skal 2019 være året, hvor din salgsmæssige hit-rate skal optimeres? 

– så har du NU, en spændende mulighed for at gøre noget ved det.

Søren Lindhardt deler ud af sin store viden og erfaring indenfor salg og 

giver dig konkrete værktøjer, du får glæde af med det samme. Værktøjer der 

hjælper dig med at øge dit salg og giver dig endnu flere tilfredse kunder. 

• Hvordan får du kunderne til at købe af dig?

• Hvordan målretter du din kommunikation på kundemøderne?

• Kommunikerer du på egen eller på kundens banehalvdel?

• Hvad kendetegner en salgsdirektør, en regnskabschef, 

 en enkeltmandsvirksomhed eller en iværksættervirksomhed? 

• Hvornår skaber dine produkter og ydelser værdi for dine kunder? 

• Hvordan tilfører du energi og værdi til dine kunder? 

• Hvornår løser du dine kunders hovedpine? 

• Hvorfor mister du ordrer, som du troede var i hus?

Hold på hat og briller, når Søren Lindhardt 

giver den gas og inviterer dig med på en 

”køretur” i salgsuniverset.



Målgruppe?
Alle der direkte- eller indirekte arbejder med salg, og er åben for at lære nyt 

og blive endnu dygtigere.

 

Tid og sted:
Torsdag den 24. januar 2019 – Kino Ros Torv - Ros Torv 1, 4000 Roskilde.

8.30 – 12.00. Fra 8.30 -9.00 Check-in – kaffe og croissant.

 

Pris kr. 255 + moms
Tilmelding til Thomas Aaløse på thomas@aalosemarketing.dk

Begrænset antal pladser, så først til mølle.

 

På dagen trækker vi lod om et 3-dages salgskursus 

i kundepsykologi og salg – værdi kr. 6.997

Aaløse Marketing ApS 

Vinkelvej 3, 1

4000 Roskilde

Telefon: 46 762 600 

OM SØREN LINDHARDT:

Direktør for Lindhardt A/S.

Stifter af Onmondo.dk.

Tidligere ejer af en række

virksomheder, som nu er

solgt. Foredragsholder inden 

for salg, forretningsudvikling

og digitalisering. Passion for 

mennesker og psykologi.


