Kunsten at være ekstraordinær indenfor salg
Salg er en kunst, som få reelt mestrer. Faktum er, at vi alle kan ”noget” indenfor salg, og der er i den grad
også ”noget”, vi ikke kan. Kunsten at være ekstraordinær indenfor salg kan kultiveres i et sind, der er åbent
for at raffinere og forfine sin eksisterende salgs-viden - samt tilegne sig den vi endnu ikke har. Denne
verbunden™ uddannelse er til: De nysgerrige, åbne, modige og superambitiøse der ved eller fornemmer, at
både viden, personlighed og håndelaget er gæren i ”salgs-succes-dejen”.
Uddannelsen (Basis) består af 2 dages inspirerende, provokerende, nytænkende og effektfuldt indhold. Det
er to intense, målrettede og givende dage.

UDDANNELSE I
RELATIONER –
DER RYKKER
MENNESKER OG
RESULTATER
En afgørende nøgle i en professionel hverdag er vores evne til at bygge meningsfulde relationer til
andre mennesker: Tillid, gennemslagskraft, indflydelse og loyalitet – altså evnen til at skabe
holdbare, værdifulde og stærke forbindelser til andre, der hjælper os alle tættere på målet.
At kunne bygge og vedligeholde dynamiske relationer er et håndværk, eller en kunst om man vil,
som vi alle kan lære at mestre. Samtidig er relationer som enhver anden ”muskel”; den skal
trænes og vedligeholdes, næres og plejes, for at bevare dens styrke, relevans og effekt.

Sådan sikrer I, at I har de rette relations-kompetencer
Med gennembrud.nu’s verbunden-koncept sikrer I, at jeres ansatte har uovertrufne, saglige og
solide relations-kompetencer, der indlæres og trænes med udgangspunkt i jeres aktuelle hverdag,
og altid med jeres forretningsmæssige mål for øje.
Verbunden med gennembrud.nu bruges med succes af både private og offentlige virksomheder.
Alt fra socialfaglige professionelle til målrettede salgsafdelinger har høstet signifikante resultater
med konceptet. Så længe en solid forbindelse til mennesker er central i hverdagen og afgørende for
jeres succes, kan gennembrud.nu levere kvalificeret, relevant og virkningsfuld uddannelse til jer.

FAGLIGT
GRUNDLAG: HVAD
FÅR I OG
HVORDAN
VIRKER DET
Verbunden-uddannelserne handler om at skabe gennembrud: Om at skabe signifikante,
vigtige og afgørende resultater. Konceptet er målrettet kunsten at rykke mennesker via
relationer: Ved at skabe dybere, dynamisk og langt mere effektiv indsigt i menneskers
psykologi – og derved skabe resultater, som langt de fleste kun taler om.
Hos gennembrud.nu lærer deltagerne at påvirke hvordan mennesker tænker, taler,
føler og handler. For at opnå denne afgørende kompetence tilbydes deltagerne en
varieret vifte af redskaber, som viser dem helt konkret, hvordan denne unikke
indflydelse udføres og opnås.

Læs meget mere her: https://www.verbunden.dk/#fagligt
Mere om underviseren: https://www.verbunden.dk/#christian

