Personal Selling Program – PSP™

When business gets personal!

Mangler din virksomheds sælgere
den kompetence, der skal til for at
skabe salgsresultater

Acuity World får dine sælgeres
personlige kompetencer på plads
Om Acuity World
Acuity World er en førende international udbyder af
træning, coaching og rådgivning af ledere, sælgere og
andre professionelle i både private virksomheder og det
offentlige. Vores mission er at hjælpe organisationer til at
opnå ultimative resultater ved at udvikle de personlige
og sociale kompetencer blandt medarbejderne. Det gør
vi specielt gennem vores lederudviklingsprogrammer,
salgstræning, outplacement og excecutive coaching.
Vi er den eneste virksomhed i Danmark, der er godkendt
til at certificere vores kunder både indenfor PLP™ og
NLP™ af hhv. International Association of Personal
Leadership™ og Society of NLP™.

Kontakt
Læs mere om os på www.acuityworld.com. Ring på
+45 44 48 69 69 eller skriv til info@acuityworld.com
for at høre mere om jeres muligheder.

– sammen med de to andre
kompetencer: faglighed og
forretningsforståelse
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When business gets personal!

Styrk de personlige og sociale
kompetencer – og nå jeres mål

Acuity World
Our field of expertise

Stil skarpt på jeres Personal
fulde
salgspotentiale – ogCreativity
skab
ekstraordinære resultater!

Målet med Personal Selling Program – PSP™ er, at dine sælgere får de færdigheder,
der skal til for at skabe de salgsresultater og præstationer, I ønsker. Det handler
om at styrke sælgernes kompetencer indenfor tre områder: Personal Power,
Personal Creativity og Personal Influence.

Acuity World

Our field of expertise

Personal

Personal
Creativity

Sælgere, der skaber excellente
præstationer og resultater, er dem, der forstår
Power
at kombinere en høj faglighed og en god forretningsforståelse med stærke
Personal
personlige og sociale kompetencer. De sælgere, der har succes, er med andre ord
dem, der har de personlige og sociale kompetencer,Influence
der skal til, for at omsætte
de teoretiske færdigheder til resultater i praksis.

Business
Acumen

Personal and
Social Skills

A competent professional

Virksomheder og individer præsterer bedst ved at tage
udgangspunkt i det, der virker, frem for hvad der ikke virker.
I Acuity World og på Personal Selling Program – PSP™
fokuserer vi derfor på de talenter og styrker, der allerede er
hos den enkelte sælger – og derfra realiserer vi det fulde
potentiale. Der hvor dine sælgere har deres fokus, er der,
hvor de skaber deres resultater.

Ved at arbejde med Personal Selling
Program Personal
– PSP™and
opnår I følgende:

Business
Social Skills
AcumenPersonal Power Den enkelte sælger får den

1...

2...

personlige power, der skal til, for at træffe de rigtige
beslutninger enkelt og hurtigt – og handle! Dvs. at
vedkommende bliver styrket i at komme ud over
rampen og eksekvere – får lavet de opkald, møder
og aftaler,
der skal til for at skabe resultater.
Technical

Skills Creativity Den enkelte sælger lærer at
Personal
tilpasse sin indsats til kunden, og den dynamiske
virkelighed vi lever i. De lærer, at tænke i nye baner
og udnytte den salgssituation de er i optimalt.

Influence Den enkelte sælger lærer,
3 .A .competent
. Personalprofessional
C 2011 Acuity World
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En implementeringsplan vil typisk indeholde følgende:

Personal
Influence

Vores mål med Personal Selling Program – PSP™ er at sikre,
at din organisations salgsstyrke får de personlige og sociale
kompetencer, der skal til, for at I kan nå jeres salgsmål.

Vi tager udgangspunkt i jeres styrker

C 2011 Acuity World

Ingen virksomheder er ens. Derfor starter vi altid vores træningsforløb
med en indledende workshop. Formålet er, at vi får et kendskab til jeres
nuværende situation, inden vi for alvor går i gang. Det er også her, vi aftaler
præcis, hvordan implementeringen skal forløbe.

Mange virksomheder har endnu ikke det nødvendige fokus
på træning af de personlige og sociale kompetencer hos
deres sælgere.

Technical
Skills

hvordan de kan præsentere løsninger, så det bliver
lettere for kunden at købe. Jo mere influence en
sælger har, jo mere gavn får vedkommende af sin
Power og Creativity.

Personal Selling Program – PSP™ skaber varig udvikling for jeres sælgere. Alle teorier og
salgsmodeller bliver omdannet til praktisk erfaring, så det, de lærer, udvikler sig til kompetencer.
Udover et større salg oparbejder sælgerne et mind-set, der også har en positiv effekt internt
i organisationen. Salgsmodellen kan bruges på tværs i alle funktioner, uanset om dine
medarbejdere arbejder med salg af produkter eller idéer.

Vi tilpasser programmet efter jeres behov

Personal
Power

De fleste virksomheder er rigtig dygtige til at give deres
sælgere kvalificeret produkttræning, så deres faglige niveau er
på plads. Færre virksomheder sikrer sig, at deres sælgere også
har en god forretningsmæssig forståelse, der understøtter en
fornuftig prissætning både set fra virksomhedens synsvinkel
og – fra kundernes.

Processen – træningen i praksis

 Vi sikrer, at I har den bedst mulige salgsstrategi, som understøtter den
overordnede virksomhedsstrategi






Vi afdækker, hvad der allerede fungerer i dag i forhold til strategien
Vi udvikler et konkret program, der matcher jeres behov
Vi implementerer og gennemfører det konkrete salgstræningsprogram
Vi følger op

Jeres udbytte

Få optimalt udbytte med træningsforløb for både
salgsledelse og sælgere

Når dine sælgere mestrer alle tre elementer, vil de
for alvor kunne drage nytte af deres faglighed og
forretningsmæssige forståelse og nå deres mål
hurtigere og lettere. Det vil give jer:

For at I som virksomhed får størst muligt udbytte og opnår størst mulig
succes, er det en god idé, at både salgsledelsen og sælgere deltager i
træningsforløbet. På den måde sikres det, at alle får de nødvendige værktøjer,
der skal til for at drive salgs- og udviklingsprocessen optimalt.







Vores resultater og referencer

En proaktiv og selvmotiveret salgsstyrke
Kortere indsalgstid
Større kundetilfredshed og loyalitet
Et fælles internt sprog og en fælles forståelse om salg
Et ledelsesredskab til at sikre sammenhæng mellem
virksomhedens strategi og salgsperformance

Gennem de sidste 10 år har Acuity World hjulpet både danske og udenlandske
virksomheder med at blive skarpere i deres personlige salg. Personsal Selling
Program™ er et af vores mest sælgende og populære produkter, og vi har
gennemført salgstræning for både små og store organisationer i både
Danmark og udlandet. Vi har arbejdet med organisationer fra 5 til over 500
personer fra forskellige brancher med meget positive resultater. Ring til os
hvis du ønsker referencer.
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