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Digitalprint baner vejen for nye markeder og 
nye indtjeningskilder. Men for at udnytte disse 
har I brug for nogle nye salgsmetoder og 
-kompetencer. Ved denne workshop lærer I, hvor 
mulighederne med digitalprint er samt en række 
veletablerede salgsprocesser og -teknikker til at 
få handlen i hus.

Workshoppen lægger ud med at flytte jeres 
fokus fra ordremodtagelse til rådgivende salg. 
Når I har lært at stille de rette spørgsmål, kan I 
sælge digitale produkter, som tilfører værdi til 
jeres kunders virksomhed og giver jer indtjening. 
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Kursus i salg af digitale printprodukter
Dette er en trinvis metode til at opbygge en proces for effektivt 
salg af digitale printprodukter til kunder, der kommer igen. 
Workshoppen er opdelt i nemt forståelige moduler, så I straks 
kan iværksætte metoden umiddelbart efter dette kursus.

Dette er nogle af de emner, vi kommer ind på:

• Rådgivende salg kontra "ordremodtagelse"

• Hvordan I kommer i gang på et nyt område

• Hvordan I får en aftale og foretager det første opkald

• Elementerne i et effektivt salgsopkald

•  Den trinvise fremgangsmåde til at foretage et effektivt 
salgsopkald 

•  Hvordan I identificerer potentialet for at sælge digitale 
printprodukter til en kunde

•  Veletablerede teknikker til at imødegå kundernes 
indvendinger

•  Udarbejdelse og præsentation af et forretningskoncept for 
salg af værditilførende individualiseret digitalprint

•  Udarbejdelse af en liste med 5 slagkraftige punkter til direkte 
iværksættelse som konklusion på workshoppen

Forståelsen af forretningsmulighederne med 
digitalprint
På kurset bliver I præsenteret for omfanget af forretningsmulighederne 
med digitalprint. Desuden gives der en profil af de egenskaber og 
rutiner, som den succesrige sælger af digitalprint benytter sig af.

Analyse af salgsmetoderne
Der anvendes traditionelt 4 salgsmetoder i printbranchen. Få at vide, 
hvordan de anvendes, og hvorfor de ikke er tilstrækkelige, når det 
gælder salg af digitalprint. Få at vide, hvorfor og hvordan rådgivende 
salg fungerer, og hvorfor dette er den rigtige metode til jeres forretning 
som digital printserviceleverandør.

Organisering og identificering
En af grundpillerne for vellykket salg af digitalprint er en organiseret 
tilgang til salgsområder og bearbejdelse af kundeemner. Vi viser 
jer, hvordan I udarbejder en praktisk anvendelig salgsplan for jeres 
specifikke marked, og vi gør jer i stand til at udarbejde en liste over 
målrettede kundeemner. 

Fremgangsmåden for salgsopkaldet
Hvem skal I så ringe til, og hvad skal I sige? Ved dette 
indholdsspækkede kursus gennemgår vi de specifikke elementer til 
identificering af, hvordan I forbereder og foretager et salgsopkald med 
et positivt resultat. Et af de centrale elementer i denne forbindelse er 
samlingen af produktprøver, I kan bruge til at demonstrere fordelene 
med digitale printprodukter.

Kursus i salg af digitale printprodukter – forestået 
af vores erhvervseksperter i digitalprint
Dette er et uvurderligt kursus for virksomhedsejere og deres salgsstyrke. 
Kurset er instruktørledet og afholdes enten hos kunden eller som 
arrangeret af Xerox.

Iværksættelse af salgsarbejdet
I får alle værktøjerne, så I kan gå i gang straks efter kurset. Alle 
kursusdeltagere får en guide til handlingsplanlægning og en Playaway-
lydbog. 


