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Företagsanpassad  
säljutbildning för fastighetsmäklare 
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Om kursen 
Försäljning är en viktig och stor del av mäklaryrket och avgörande för att bli en framgångsrik mäklare. 
Under vår säljutbildning får kursdeltagarna lära sig hantera samtliga delar i säljprocessen, från intag 
till budgivning. 
 
Kursinnehåll 
• Motivation och mål – hur du sätter motiverande mål 
• Mötesbokning – hur du bokar dina egna intag på visnings- och spekulantlistor via telefon 
• Intag – hur du ökar hitraten på dina intag 
• Tidsplanering – stressa mindre och få mer gjort med planering 
• Kundtyper – hur du känner igen och hanterar olika personlighetstyper 
• Behovsanalys - ett verktyg som hjälper dig att få fram värdefull information 
• Säljprocess - hur driver du din säljprocess framgångsrikt, från intag till avslutad budgivning 
• Argumentationsteknik – en modell för hur du argumenterar beroende på vem du möter 
• Invändningshantering - hur bemöter du invändningar, ex gällande arvode och värderingar 
• Avslutsteknik – höj din hitrate på intagen, avsluta dina budgivningar snabbare 

 
Omfattning  
Den här utbildningen skräddarsys för er och kan bestå av utbildningsdagar, coachmöten eller både 
utbildning och coachning. 
 
Metod 
Vi har ett unikt koncept med gamification för att förstärka nyckelbeteenden som är framgångsrika 
när man jobbar med försäljning. Bäst effekt får utbildningen om den genomförs under en längre 
period. 
 
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 hantera de delar som ingår i en lyckad säljprocess. 
 
För vem? 
För dig som är fastighetsmäklare. 
 
Förkunskaper 
Utbildningen anpassas efter era förkunskaper. 
 
Lärare 
Våra lärare har lång erfarenhet av säljledning inom fastighetsbranschen 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 vår försäljningsansvarige Kirsi Hallberg för offert och mer information:  
070-215 77 63 eller på kirsi.hallberg@bisevo.se  
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