
Öka din försäljning genom
Active Presentation
Inom reseindustrin sker förändringar snabbare än i nästan någon annan 
bransch och SBTA har skapat en utbildning som är speciellt framtagen 
för dig som är direkt eller associerad medlem i SBTA och arbetar med 
att öka ditt företags försäljning.
Som Key Account Manager eller Sales Manager lär du dig att skapa 
värde genom Active Presentation och att förstå vilka köpkriterier kunden 
har och hur du bäst möter. Dessutom lär du dig hur du ska använda 
sociala medier och andra digitala lösningar för att förstärka ditt företags 
erbjudande.

Ur innehållet:

• Så sticker du ut!
• Att göra en active presentation 
• Vilka värden vill kunden skapa som du möter?
• Att förstå kundens köpkriterier
• Att som säljfunktion stärka sitt budskap genom sociala medier
• Hur du skapar trovärdighet för dig/ditt företag 
• Presentation av vårt erbjudande enligt Active Presentation

Utbildningen är på 2 dagar samt ett uppföljningsmöte en månad efter 
utbildningen för att skapa maximal effekt. Datum hittar du på sbta.se startsida

Pris: 9.700
Priset gäller endast för SBTA direkta och indirekta medlemmar. Boka din utbildning 

på eller på sbta.se/utbildningar.



Öka din försäljning genom
Active Presentation

Om du gissar, hur mycket sticker du ut gentemot dina 
konkurrenter i branschen när du möter kunden? 
Hur bra är du på att verkligen ta reda på kundens 
köpkriterier, det som verkligen betyder något? 
Kan du driva affär mot avslut tidigare?

Det här kan du efter avslutad utbildning: 

• Färdighet att sticka ut gentemot konkurrenterna
• Använda verktyg som förstärker din genomslagskraft i dina    
 kundmöten 
• Praktisk träning med både visuell och verbal feedback på ditt   
 sätt att leda kundmöten och att göra active presentation
• Att på bästa sätt använda sociala medier och digitala verktyg   
 för att stärka ditt kunderbjudande
•	 Minst	tre	nya	saker	som	du	kommer	att	göra	dagen	efter	’
 utbildningen och kan presentera på uppföljningen 1 månad efteråt

I priset ingår allt kursmaterial och arbete före och efter utbildningsdagarna. 
Dessutom ingår stöd av genomförande konsult i form av ett coachsamtal 1 

månad efter avslutad utbildning. 
Utbildningen är framtagen i samarbete med Moderna Kompetenser AB och är 

helt anpassad till din vardag som säljfunktion inom reseindustrin. 


