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Coaching & Klippekort

Business

Alle vores undervisere i salgskurserne er erfarne specialister med
forretningsforståelse, og en lang karriere indenfor salgsbranchen.
10. Coaching & Klippekort
1: Individuel Salgs Coaching
Vi coacher den enkelte sælger i forhold til sælgerens individuelle udfordringer, ønsker og behov.
Coachingen kan foregå i virksomheden ved telesalg eller, som sambesøg for kørende sælgere i marken.
2: Individuel Business Coaching
For ledere og medarbejdere.
Essensen af vores Coaching er at hjælpe og støtte dig i processen til større afklaring og retning mod de
resultater og mål, som du ønsker i livet, herunder ikke mindst i din professionelle karriere.
Hvad er Business coaching?
Businesscoaching er coaching er for virksomheder. Business coaching skaber erkendelser af eksisterende
ressourcer, både personlige og i hele organisationer, og åbner potentialet op for at skabe nye
tankemønstre og handlinger, der firgiver ressourcer der fører til
de ønskede mål.
Business coaching kan udvikle virksomheder eller organisationer ved at skabe udvikling for medarbejderne,
ledelsen eller teamet. Coachingen kan rette sig imod forskellige områder i virksomheden, såsom
kommunikation, stress, værdier, kulturen, organisationen, samt virksomhedens mål. Business coaching kan
også være for privatpersoner der gerne vil udvikle sine kompetencer i forhold til sit arbejdsliv eller at blive
afklaret om personlige værdier, stresshåndtering, jobsøgning eller målopnåelse og karrierevalg.
Klippekort
Du har mulighed for at spare mange penge ved at købe vores klippekort, hvis du skal have løst enten en
stor opgave eller flere små.
Konsulent/Rådgivning – Pris Pr. Time Kr. 1.250
Køb et klippekort og SPAR KR. 3.500
Brug klippekortet når du og din virksomheden har behovet indenfor de næste 12 måneder?
Ved køb af klippekort - Pris Pr. Time Kr. 1.000
1 Klippekort: 14 timer - Pris 14.000 kroner eks. moms.
Du sparer 20% / 3.500 kroner
Betingelser for klippekortet - Klippekortet betales ved opgavestart.
Det udstedes til den enkelte virksomhed og kan ikke overdrages eller sælges til andre.
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