
Opplæring i salg av 
tjenester for variable data 
Muligheter med høy 
margin

Forretningsutviklingstjenester
Salgs- og markedsføringstjenester

Trykking av variable data er ett av de største 
vekstsegmentene innenfor digitaltrykk. Denne 
typen virksomhet styrker kundenes 
markedsføringskampanjer og øker samtidig dine 
egne marginer. Men det krever kunnskap å 
kunne identifisere mulighetene for trykking av 
variable data hos eksisterende og potensielle 
kunder, sikre deg salget og gjennomføre 
kampanjen. Og det er derfor vi tilbyr en salgs- 
og markedsføringstjeneste for variable data. 



Salgs- og markedsføringstjenester 
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Et opplæringsprogram for salg av trykking av 
variable data
Denne klasseromsliknende, en-dags opplæringen dekker alt du og dine 
selgere trenger for å gjenkjenne mulighetene og potensielle kunder og 
deretter selge, utarbeide og implementere en kampanje for trykking av 
variable data. Opplæringen kan gjennomføres i bedriften, eller et annet 
sted, avhengig av hvilke behov du måtte ha.

Forstå variable data 
Workshopen ledes av en av Xerox' eksperter på dette området og vil 
omfatte all type trykkerivirksomhet knyttet til variable data. 

Opplæringen begynner med å gjennomgå grunnleggende definisjoner 
og går deretter over til praktisk kunnskap du kan bruke for å presentere 
mulighetene knyttet til variable data for kundene dine. 

Uante ressurser
Ingen andre selskaper kan tilby et så bredt spekter av ressurser 
for å skape vekst i trykkingen av variable data, som Xerox. Xerox 
ProfitAccelerator®-salgs- og markedsføringsressurser inkluderer 
referansebøker som individualized media essentials og Data-Driven 
Print, utvalgte prøveapplikasjoner, pakker for vertikale markeder og 
kundeeksempler på trykking av variable data som du kan presentere for 
kundene dine. Alle disse ressursene og flere er tilgjengelige for Xerox' 
kunder. 

Hjelp der du trenger det mest
Digitaltrykk er en mulighet du bør benytte deg av akkurat nå. Vi 
ønsker å hjelpe trykkerivirksomheter som din, med å optimalisere 
lønnsomheten og legge grunnlaget for langvarig suksess. Våre salgs- og 
markedsføringstjenester er designet for å gi deg den hjelpen du trenger, 
med planlegging, markedsføring, salg med mer. Alt inngår i vårt løfte 
om å tilby deg The Right Business Model, The Right Workflow og The 
Right TechnologySM – allerede i dag. 

Trykking av variable data 
Du og selgerne vil lære:

•  Hvordan du selger «høy avkastning» i stedet for «kostnad per 
stykk»

•  En vellykket kampanje bør inneholde kreative innspill 
og elementer innenfor alt fra IT og markedsføring til 
trykkeriproduksjon

•  Hvilken rolle spiller data når det gjelder å utarbeide kreative 
og relevante tilbud

• Hvordan gjøre salgsbesøket effektivt og takle innvendinger

•  Hvor henvender du deg for å få rask eksperthjelp 

I tillegg finner du tips, regneark og gruppeoppgaver der du kan 
teste kunnskapen din, øke kundelojaliteten og skape en felles 
visjon for økte salgstall i forbindelse med trykking av variable 
data.


