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Företagsanpassad utbildning och 

coachning i mötesbokning 
 

Mötesbokning - en avgörande framgångsfaktor i försäljning 
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Om kursen 

Mötesbokning är en avgörande framgångsfaktor i försäljning. Till skillnad mot vad många säger idag så fungerar det utmärkt 

att boka kundmöten, om man gör det på rätt sätt! Det är viktigt att man kan och vågar ringa till både nya och befintliga 

kunder. 

 
Under mötesbokarträningen går vi igenom hur man gör så att det blir en enkel rutin. Vi skapar er pitch och hjälper er med 

hur ni effektiviserar de första stegen i er säljprocess. 

 
Kursinnehåll 

• Framgångsfaktorer och hinder för mötesbokning 

• Vilka kunder bör ni ringa 

• När bör ni ringa 

• Social selling - LinkedIn för mötesbokning 

• Säljteknik för mötesbokning 

• Hur gör ni för att få mötesbokningen till en rutin 

• Övning: Under dagen får ni skapa er egen mötesbokarpitch 

 
Omfattning  

Utbildningen omfattar 3 halvdagar (klassrumstillfällen) och 2 coachtillfällen. 

 
Metod 

Varje klassrumstillfälle innehåller teori och träning och den efterföljande coachningen ger en personlig dialog med 

utbildaren. Vi rekommenderar att man lägger utbildningen under en längre tidsperiod och vi använder gärna gamification.  

 
Vad händer efter utbildningen? 

Om ni vill så kan ni fortsätta med gamification, det hjälper säljledaren att driva försäljningen på ett positivt sätt. 

 
Kursmål 

Efter utbildningen ska deltagarna kunna välja rätt kund och boka möten via telefon och LinkedIn. 

 
För vem 

För dig som har mycket kundkontakter och är delaktig i säljprocesser, tex chefer, säljare, försäljningschefer, tekniker, 

konsulter och projektledare. 

 
Förkunskaper 

Utbildningen anpassas efter era förkunskaper. 

 
Lärare 

Våra lärare har lång erfarenhet av sälj- och företagsledning och är skickliga pedagoger. 

 
Plats 

Vanligtvis utför vi utbildningen i kundens lokaler, på valfri kursgård eller i 

våra lokaler i Kista. 

 
Pris 

Våra utbildningar anpassas per företag, kontakta oss för offert och mer 

information. 

 

Pris 
Våra utbildningar anpassas per företag.  
Kontakta vår försäljningsansvarige Kirsi Hallberg för offert och mer 
information:  
070-215 77 63 eller på kirsi.hallberg@bisevo.se  
 

SAGT OM BISEVOS UTBILDNINGAR 
 

”Vid mötesbokarträningen bokade vi 4 

möten per säljare” 

Magnus Källkvist, Sales Director 
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“Bisevo hjälpte mig att öka min 

nykundsbearbetning med 160 %”  

Kurt Scherl, Systemsäljare 

Attendit AB 
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