
Opplæring i salg av 
digital trykking
Se resultatet fra 
rådgivende salg

Forretningsutviklingstjenester
Salgs- og markedsføringstjenester

Digital trykkerivirksomhet åpner opp for nye 
markeder og nye inntektskilder. Men for å kunne 
benytte seg av dem, trenger du nye 
salgsmetoder. Her vil du lære mer om hvor de 
digitale mulighetene ligger, i tillegg får du 
kjennskap til anerkjente salgsprosesser og 
teknikker du trenger for å sikre deg salget.

Det første du må gjøre, er å skifte 
fremgangsmåte fra å ta i mot bestillinger til å 
begynne med rådgivende salg. Når du først vet 
hvilke spørsmål du skal stille, vil du få solgt 
digitale applikasjoner som er verdifulle for 
kundene og som skaper inntekter for deg. 



Salgs- og markedsføringstjenester 
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Opplæring i salg av digital trykking
Dette viser deg trinn-for-trinn hvordan du bygger opp en 
effektiv salgsprosess for digitale trykketjenester, som kan 
brukes igjen og igjen. Vi har delt inn opplæringen i enkle og 
forståelige komponenter og hjelper deg å ta i bruk metoden 
med en gang du er ferdig med opplæringen.

Her er noen av temaene vi skal se nærmere på:

• Rådgivende salg kontra å ta imot bestillinger

• Hvordan komme i gang på nytt territorium

• Gjøre en avtale og dra på det første salgsbesøket

• De ulike elementene i et effektivt salgsbesøk

• De ulike elementene i en effektiv salgsprosess 

• Hvordan identifisere kundenes potensiale for digital trykking

• Anerkjente metoder for å takle kundenes innvendinger

•  Utarbeide og levere et brukertilpasset verdiforslag for digital 
trykking

•  Utarbeide en liste over 5 slagkraftige handlinger som skal 
utføres ved endt opplæring

Forstå den digitale muligheten
Opplæringen viser deg de ulike mulighetene for digitaltrykk og 
understreker egenskaper og metoder en fremgangsrik selger av digitale 
trykketjenester bør tilegne seg.

Analyse av salgsprosess
Det er fire tradisjonelle salgsprosesser som brukes i trykkeribransjen. Se 
hvordan de brukes og hvorfor det ikke er nok å bruke dem når du skal 
selge digitaltrykk. Bli kjent med de ulike sidene ved rådgivende salg, 
både hvorfor og hvordan og se hvorfor dette er den rette metoden for 
din digitale trykketjenester.

Organiser og identifiser
Ett av utgangspunktene for et lønnsomt salg av digitale trykketjenester, 
er en organisert tilnærming til territorium og potensielle kunder. Vi viser 
deg hvordan du utarbeider en salgsplan for akkurat ditt marked og 
hjelper deg å utarbeide en gjennomtenkt liste over potensielle kunder. 

Salgsbesøk
Hvem oppsøker du og hva sier du? I denne detaljerte opplæringen 
viser vi deg hvordan du forbereder deg til og gjennomfører et vellykket 
salgsbesøk. Ett av de viktigste elementene her er eksempler på hvilke 
funksjoner og applikasjoner du kan tilby og som demonstrerer verdien 
av digitale trykkeriapplikasjoner.

Opplæring i salg av digital trykking - som 
gjennomføres av våre eksperter på området
Denne opplæringne er uvurderlig både for eierne av bedriften og 
salgsavdelingen. Opplæringen ledes av en instruktør og gis i kundens 
lokaler eller hos Xerox. 

Klar, ferdig, action
Du kan ta i bruk det du har lært, umiddelbart. Alle deltakere får utlevert 
en Action Planning Guide. 


