
Kurs i konsten att sälja 
trycktjänster med 
variabeldata
Upptäck affärsmöjligheter 
med hög marginal

Affärsutvecklingstjänster
Försäljnings- och 
marknadsföringstjänster

Tryck av dokument med variabeldata (VDP) är 
ett av de områden inom digitaltryck som växer 
snabbast. Kunden kan få ett mervärde i sina 
marknadsföringskampanjer och du ökar 
samtidigt din vinstmarginal. Det krävs dock en 
helt ny sorts kompetens för att upptäcka 
affärsmöjligheter på VDP-området hos 
befintliga eller potentiella kunder, komma till 
avslut och genomföra kampanjen. Därför 
erbjuder vi en sälj- och marknadsföringstjänst 
för försäljning av trycktjänster med 
variabeldata. 



Försäljnings- och marknadsföringstjänster 
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Kursprogram för VDP-försäljning
Endagskurs i klassrumsmiljö som täcker in allt du och din säljstyrka 
behöver veta för att sätta er in i möjligheterna, upptäcka potentiella 
kunder och därefter sälja in, ta fram och genomföra en VDP-kampanj. 
Kursen kan hållas på plats hos kunden eller i annan lokal och 
skräddarsys utifrån företagets specifika behov.

Insikt om variabeldata 
Kursen leds av en av Xerox affärsutvecklingskonsulter med erfarenhet 
av och kompetens inom försäljning av trycktjänster med variabeldata. 
Under seminariet behandlas hela VDP-området, från början till slut. 

Kursen inleds med några grundläggande begrepp och sedan går vi över 
till den praktiska kunskap du behöver för att presentera erbjudanden 
om trycktjänster med variabeldata för dina kunder. 

En värld av resurser ligger för dina fötter
Det finns inget annat företag som erbjuder ett så brett resursutbud när 
du ska utöka din VDP-verksamhet. Sälj- och marknadsföringsresurserna 
i Xerox ProfitAccelerator® omfattar bland annat referensböcker som 
individuella och nödvändiga medieverktyg och databaserade tryck, 
anpassade provtillämpningar, paket för lodräta marknader samt 
fallstudier från VDP-marknaden som du kan presentera för kunderna. 
Alla dessa resurser och mycket mer är tillgängliga för Xerox kunder. 

Hjälp där du behöver den mest
Digitaltryck är en möjlighet som väntar på dig här och nu. Vi vill hjälpa 
tryckerier som ditt att maximera lönsamheten och bygga en grund 
för långsiktiga framgångar. Våra sälj- och marknadsföringstjänster 
är utformade för att ge dig den hjälp du behöver – med planering, 
marknadsföring, försäljning och mycket mer. Tjänsterna ingår i vår 
heltäckande satsning på att kunna leverera The Right Business Model, 
The Right Workflow, The Right TechnologySM – här och nu. 

Tryck av variabeldata
Du och dina säljare får lära er:

•  Hur man säljer in avkastning på investerat kapital i stället för 
kostnad per enhet

•  Viktiga beståndsdelar i en lyckad kampanj, bl.a. hur man 
kombinerar kreativa medarbetare med IT, marknadsföring 
och tryckproduktion

•  Betydelsen av fakta i utformningen av kreativa och relevanta 
erbjudanden

•  Hur man genomför ett effektivt säljmöte och bemöter 
invändningar

•  Vart man vänder sig för att snabbt få experthjälp 

Dessutom ingår tips, arbetsblad och gruppövningar där du får 
testa dina kunskaper, hjälp att minnas och stöd i arbetet med 
att skapa en gemensam vision för bättre resultat inom VDP-
försäljning.


