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Företagsanpassad utbildning och 

coachning i Social Selling 
 

Social Selling - Hur du använder LinkedIn som säljverktyg 
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Om kursen 

Tack vare internet och sociala nätverk är dagens kund bättre påläst och har större kontroll över köpprocessen än någonsin. I 

många fall är stor del av köpprocessen redan avklarad innan kunden tar första kontakten med potentiella leverantörer. 

Genom att integrera Social Selling med det traditionella säljarbetet får man ett kraftfullt verktyg att kommunicera och 

bygga relationer.  

 

Under utbildningen går vi igenom hur man använder LinkedIn som ett säljverktyg, så att det blir en naturlig del av det 

dagliga säljarbetet. Vi kombinerar klassrumstillfällen, praktiska övningar och coachning. 

 

Ur kursinnehållet 

• Introduktion till Social Selling 

• Skapa en professionell LinkedIn profil 

• Vilka är era buyer personas? (Målgrupp) 

• Hur använder jag LinkedIn som säljverktyg? 

• Hur kommunicerar jag med mitt nätverk på ett professionellt sätt? 

• Hitta och bygg relationer med era buyer personas 

• Skapa en rutin för Social Selling 
 

Omfattning  

Utbildningen omfattar 2 halvdagar (klassrumstillfällen). 

 

Metod 

Varje klassrumstillfälle innehåller teori varvat med praktik i att jobba med LinkedIn.  

 

Kursmål 

Efter utbildningen ska deltagarna kunna använda LinkedIn som en del av säljarbetet. 

 

För vem 

För dig som har mycket kundkontakter.  

 

Förkunskaper 

Utbildningen anpassas efter era förkunskaper.  

 

Lärare 

Den här utbildningen i LinkedIn leds av en expert i SocialSelling.  

 

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 
“Bisevo är experter på 

framgångsfaktorer i försäljning” 

Björn Hildestrand, VD 

Solid Park 

”Bisevo har löst komplexa 

frågeställningar kring hur vi ökar vår 

försäljning” 

Stefan Kronman, VD 

Midroc Project Management 

 


