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Det moderne, målrettede lærebogsmateriale om, hvordan du bliver en effektiv, resultatorienteret sælger.
Bogen kombinerer den bedste delen af den klassiske trykte lærebog med digitalt undervisningsmateriale i form
af videoer, cases mv. Bogen kommer rundt om alle aktuelle aspekter ved et godt salg: Kommunikation
Persontypologier Forberedelse Salgsteknik Forhandling Datadrevet salg Social selling Kulturforståelse og
kulturel selvforståelse Kulturel intelligens i salg Salgsplanlægning Bogen kan med fordel kombineres med
online læringsmateriale på portalen salgogkommunikation.hansreitzel.dk, hvor der bl.a. findes videocases og
interaktive modeller. Salg og kommunikation er primært udviklet til erhvervsakademierne og er tilpasset den
nye studieordning på markedsføringsøkonom. På forlagets site for undervisere findes bl.a. lektionsplan og
opgaver til bogen. Kontakt forlaget på hrf@hansreitzel.
dk for at få adgang.
Sæt din hjemmeside til salg allerede i dag. Dette er derfor en guide til de regler.
Find aktuelle kurser og informationer om kursusudbydere nemt og bekvemt. Finans og økonomi. Digitale
gadgets og gode gaveideer. Vision. Stor Dansk guide og søgetjeneste til kurser og efteruddannelse i
Danmark. Vores eksperter kan effektivisere, strømline og håndtere dele af rekrutteringsprocessen, så du.

Foreningen Bilernes By har til formål at sikre dig en tryg og sikker handel.
Design der ser godt ud. Travel less. Til salg på Torvet men også online. 1 1.
Vores eksperter kan effektivisere, strømline og håndtere dele af rekrutteringsprocessen, så du. Vi udfører top
mærker såsom Airoh, Alpinestars, Bandit, LS2, Modeka og mere på øverste priser ELKAN - gode råd og
vejledninger til MUS, ledelse, møder, HR, kommunikation, projektledelse og mere. Digitale gadgets og gode
gaveideer. Hvad betyder content marketing for salgsafdelingen. Udbredelsen af content marketing stiller helt
nye krav til fremtidens sælgere og samarbejdet mellem salg og. Find din bil hos foreningens medlemmer.
Udbredelsen af content marketing stiller helt nye krav til fremtidens sælgere og samarbejdet mellem salg og.

