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Digitaltryck öppnar upp nya marknader och 
intäktsflöden. Men för att ta del av dem 
behöver du lite nya säljmetoder och förnyad 
säljkompetens. Under det här seminariet får du 
lära dig var affärsmöjligheterna finns för 
digitaltryck och ta del av en rad beprövade 
säljprocesser och säljtekniker som tar dig till 
avslut.

Kursen inleds med att du byter fokus från 
orderregistrering till rådgivande försäljning. När 
du väl vet vilka frågor du ska ställa, kan du sälja 
digitala tillämpningar som innebär ett mervärde 
för kundernas verksamhet och intäkter för din. 
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Utbildning i konsten att sälja in digitaltryck
Vi presenterar en stegvis metod för att bygga upp en effektiv 
säljprocess för digitaltryck, som kan upprepas gång på gång. 
Under seminiariet delar vi in den i lättbegripliga komponenter 
och hjälper dig sedan att använda den i praktiken i samma 
ögonblick som du lämnar klassrummet.

Vi tar bland annat upp följande:

• Rådgivande försäljning jämfört med "orderregistrering"

• Komma igång på ett nytt område

• Boka ett möte och göra det första samtalet/besöket

• Ingredienser i ett effektivt säljsamtal

• Olika steg i en effektiv säljprocess 

• Så identifierar du kundens potential inom digitaltryck

• Beprövade tekniker för att hantera kundens invändningar

•  Utforma och presentera ett kundanpassat erbjudande för 
digitaltryck

•  Skapa en lista med fem effektiva åtgärder när seminariet är 
slut

Få insikt i möjligheterna på den digitala marknaden
Under kursen förklarar vi hur stora möjligheterna är på den digitala 
marknaden och du får lära dig vilka egenskaper och vanor som 
kännetecknar en framgångsrik säljare inom digitaltryck.

Analys av säljprocessen
Traditionellt sett används fyra olika säljprocesser i tryckeribranschen. 
Vi visar hur de används och varför de inte är tillräckliga om du vill 
sälja digitaltryck. Lär dig hur och varför du ska arbeta med rådgivande 
försäljning och varför detta är rätt väg att gå inom digitala tryckjänster.

Strukturera och identifiera
En av förutsättningarna för framgångsrik försäljning inom digitaltryck 
är att man har en strukturerad arbetsmetod för olika områden och 
sökandet efter potentiella kunder. Vi visar dig hur du tar fram en 
plan som leder till försäljning på just din marknad och hjälper dig att 
utforma en anpassad lista över potentiella kunder. 

Kundbesöket
Vem ska du då besöka och vad ska du säga? Under det här viktiga 
kursmomentet går vi genom exakt hur du ska förbereda och genomföra 
ett lyckat kundbesök. En av de viktigaste beståndsdelarna här är 
funktionsportföljen – proverna på tillämpningar som hjälper dig att visa 
värdet hos tillämpningar inom digitaltryck.

Utbildning i konsten att sälja in digitaltryck –  
kurs med våra experter
En ovärderlig utbildning för företagsledare och försäljare. Kursen är 
lärarledd och anordnas på olika kundanläggningar eller Xerox utvalda 
kursanläggningar.

Från ord till handling
Så snart du lämnar kursen är du redo att omsätta ord i handling. Alla 
kursdeltagare får med sig en handlings- och planeringsguide. 


