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KURSINNEHÅLL 

Berättelsens unika fördelar 
och byggstenar 

Fria berättarövningar och 
framförande teknik  

Corporate Storytelling 
strategi och metod: stories 
kopplade till produkt/ 
tjänst/erbjudande med 
företagets värderingar och 
varumärke i botten. 

Ditt Case: Vaska & finna 
material till säljstories  

Ditt Case: Utveckla 
grundmaterialet till 
ramberättelser 

Ditt Case: Individuell 
coachning i att förädla 
grundmaterialet till säljande 
stories  

Mötet med kunden: via 
rollspel & presentationer 
tränar du att använda dina 
sälj-stories i ”verkliga” 
säljsituationer  

Uppföljning & feedback på 
berättelser & framförande. 

Målgrupp 
Ni som arbetar som säljare eller chefer med viktiga säljfunktioner och vill 
addera er säljteknik med unika verktyg i storytelling. 

Pris 
13 950 kr exklusive moms. I priset ingår även lunch och kaffe båda dagarna. 

Om kursen 
Försäljningen är avgörande för lönsamheten. Vill du utveckla dig som säljare? Vill 
du finna nya sätt att nå affärer på? Har du gått säljutbildningar tidigare och 
känner att du vill pröva nya verktyg som kan ge dig unika fördelar? Då har vi ett 
erbjudande till dig - bli en fängslande berättare. 

Vi tror att du redan har erfarenhet och kunskaper om försäljning och att de är 
viktiga för dig. Vi jobbar med att komplettera din kompetens genom att arbeta med 
storytelling som ett viktigt moment i er säljningsteknik. 

En bra berättelse om dig, företaget, produkten eller tjänsten du säljer skapar en 
personlig relation och ett förtroende för dig i mötet med kunden. En bra berättelse 
förklarar värdet och nyttan med det du säljer på ett åskådlig sätt som skapar känsla 
för åhöraren! 

En bra berättelse kan vara det sista komplementet som är avgörande för ett 
affärsavslut! 

Här får du hjälp att vidareutveckla spännande berättelser som är kopplade till din 
vardag och i mötet med kunderna, som skapar större förtroende för dig och det du 
säljer. Du får under lustfyllda former träna på att återberätta dessa med målet att 
vässa dig som säljare i olika affärssituationer. 

UPPLÄGG 

• Två heldagar 
• Högst 10 deltagare 

EFTER UTBILDNING 

• Komplett lathund (övningar, teori, exempel) 
• Videoinspelning av en story  

INNAN UTBILDNING 

• Litteraturtips 
• Förberedelser: utifrån en manual plocka fram ”råmaterial” till egna 

säljstories. 




