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Få praktiske tip til dit salg og din markedsføring

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids- og

Ringsted Erhverv holder workshop om salg og markedsføring. Få hjælp, der
er målrettet din hverdag, så du kan gøre salg og markedsføring til en naturlig
del af din virksomhed.

Kommunikationscenter
Kommunikation
Rønnedevej 9
4100 Ringsted

På Ringsted Erhvervs workshop i salg og markedsføring bliver dine vaner
udfordret. Du lærer at tilpasse salgs- og markedsføringsstrategien til netop din
virksomhed og netop dine produkter.
Efter workshoppen står du med en gennemarbejdet salgsplan for din virksomhed,
som du vil kunne bruge med det samme. Du får også mulighed for én-til-énsparring, hvor du kan få input, der tager udgangspunkt i dine konkrete behov.

Tel.: +45 57 62 82 00
Dir.: +45 57 62 82 15
Mail.: jelu@ringsted.dk
efkcenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk
EAN: 5798007643362

Hvem er workshoppen for?
Workshoppen henvender sig til veletablerede virksomheder og iværksættere, der
vil sikre sig at få den mest hensigtsmæssige indgang til salget fra start.
Underviser er Tim Andersen Brandstrup, der er udviklingskonsulent, salgstræner
og underviser på Zealand Business College.
Til daglig arbejder Tim for DetailGruppen hos Zealand Business College, hvor han
blandt andet laver salgstræning for virksomheder og underviser i salg og
markedsføring.
Han har mange praktiske tip, der kan gøre dit salg endnu bedre.
•
•
•

Få strukturen på plads og find konkrete værktøjer til dit salgsarbejde.
Planlæg tid, som du dedikerer til salgsaktiviteter
Find sparring og få et friskt perspektiv på dit salg. Hvad kan du gøre
anderledes end dine konkurrenter?
Salg handler om at lave gode relationer med dine kunder. Så skab
oplevelser, og få loyale kunder!

Praktisk information
Vil du lære mere, skal du med på workshop. Det foregår torsdag den 30. marts fra
kl. 09-16 på Den Kreative Matrikel, Garnisonen 38 i Ringsted.
Prisen for hele workshoppen er 800 kr. og inkluderer forplejning og
kursusmaterialer.
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Der er tilmeldingsfrist torsdag den 23. marts kl. 12. Læs mere og tilmeld dig på
www.ringsted.nemtilmeld.dk/129
Til redaktionerne: For yderligere information kontakt venligst
Ditte Mørck Lichinger Jessen, erhvervskonsulent, tlf. 41 77 02 75 eller
dij@ringsted.dk
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