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Print baseret på variable data (VDP) er et af de 
mest markante vækstområder på markedet for 
digitalprint. Med denne service kan I tilføre jeres 
kunders marketingkampagner ekstra værdi og 
øge jeres avancer samtidig. Men det kræver nye 
kompetencer at identificere mulighederne med 
VDP hos eksisterende og potentielle kunder, at 
få handlen i hus og at iværksætte kampagnen. 
Derfor tilbyder vi en specifik salgs- og 
marketingservice til salg af printserviceydelser 
baseret på variable data. 
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Kursusprogram for salg af VDP
Dette instruktørbaserede 1-dags kursus dækker alle de emner, som du 
og din salgsstyrke har brug for til at forstå mulighederne, identificere 
kundeemner og derefter sælge, udvikle og implementere en VDP-
kampagne. Kurset kan foregå hos jer eller ude i byen, og det kan 
skræddersys efter jeres specifikke forretningsbehov.

Kursets udformning 
Kurset er en workshop, der ledes af en Xerox Business Development-
konsulent, som har erfaring og ekspertise i salg af print baseret på 
variable data, og som dækker hele spektret af VDP-markedet. 

Jeres kursusarrangement indledes med de grundlæggende definitioner 
og fortsætter med praktisk viden, som I kan bruge til at præsentere de 
værditilførende fordele med variable data for jeres kunder. 

Direkte adgang til en verden af ressourcer
Ingen andre virksomheder tilbyder så stort et udvalg af ressourcer 
til at hjælpe jer med at opbygge jeres VDP-forretning. Xerox 
ProfitAccelerator® salgs- og marketingressourcer omfatter 
opslagshåndbøger, som f.eks.  mediebasismaterialer til individualiseret 
brug og databaserede print, målrettede produktprøver, vertikale 
markedssæt og VDP-kundecases, som I kan præsentere for jeres kunder. 
Xerox-kunder har adgang til alle disse ressourcer mm. 

Hjælper jer med det, I har mest brug for
Markedet for digitalprint er en forretningsmulighed, I kan udnytte her 
og nu. Vores mål er at hjælpe trykkerier som jeres med at maksimere 
indtjeningen og skabe grundlaget for en langsigtet forretningssucces. 
Vores salgs- og marketingservice er målrettet til at hjælpe jer med det, 
I har brug for – planlægning, marketing, salg osv. Det er alt sammen 
en del af vores overordnede målsætning om at stille The Right Business 
Model, The Right Workflow og The Right TechnologySM til rådighed – her 
og nu. 

Print baseret på variable data
Det lærer du og din salgsstyrke:

•  Hvordan I sælger med afkast på investering i stedet for 
omkostning pr. stk.

•  Elementerne, som indgår i en vellykket kampagne, 
herunder sammenkoblingen af kreativitet, it, marketing og 
printproduktion

•  Den rolle, data spiller som drivkraft for kreative og relevante 
tilbud

•  Hvordan I foretager salgsopkald effektivt og imødegår 
indvendinger fra kunder

•  Hvor I henvender jer for hurtig eksperthjælp 

Desuden er der tip, arbejdsark og gruppeøvelser, I kan bruge 
til at teste jeres viden, bedre fastholdelse af kunder og til at 
udarbejde en fælles vision som drivkraft til at skabe VDP-
salgsresultater.


