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Mötesbokning – Öppen kurs 
Om kursen 
Mötesbokning är en avgörande framgångsfaktor i försäljning. Till skillnad mot vad många säger 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. 
 
 
Ur kursinnehållet 

• 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: Ni får hjälp att skapa er egen mötesbokarpitch 

 
 
För vem 
För dig som har mycket kundkontakter och är delaktig i säljprocesser, tex säljare, chefer, 
försäljningschefer, konsulter och projektledare. 
 
Förkunskaper 
Inga förkunskaper krävs. 
 
Kursmål 
Efter utbildningen ska deltagarna kunna välja rätt kund och boka möten via telefon och LinkedIn. 
 
Efter genomförd utbildning erhåller samtliga deltagare ett diplom. 
  



 

Bisevo Business Evolution AB  ●  Kistagången 12  ●  164 40  KISTA 
08-121 316 16  ●  www.bisevo.se  ●  info@bisevo.se 

 

 
 
Metod och omfattning  
Utbildningen omfattar 2 halvdagar och individuellt Skypemöte, e-learning och gamification.  
 
Bisevos pedagogik förstärker positiva beteenden: 
 

• Vi varvar kurstillfällen med ett individuellt Skypemöte  (ca 60 min) vilket gör hela utbildningen 
mer personligt anpassad 

• Utbildningsdagarna sprids ut med ca två veckors mellanrum. Det gör att du som kursdeltagare får 
tid att prova dina nya kunskaper innan vi ses igen. Jämfört med en utbildning som löper under två 
dagar så ökar lärandet när du får tid för reflektion 

• E-learning är en del i vår utbildningsmodell. Via vår app får du tillgång till ljudfiler, filmklipp och 
quiz. Exempelvis för att repetera hur du gör ett bra kundbesök, förhandlar eller bokar ett möte 

• Gamification – Vi använder vår app GameChanger som gör inlärningen enklare och roligare. Det 
är som en träningsapp men för aktiviteter i yrkesrollen. GameChanger motiverar till personlig 
utveckling och är frivillig att använda. Metodiken att ge vänliga ”knuffar/nudges” i rätt riktning 
belönades 2017 med Nobelpriset i beteendeekonomi. 

 
Skypemötet bokas in under första utbildningsdagen. 
 
I kursavgiften ingår frukost och fika.  
 
Lärare 
Våra lärare har lång erfarenhet av försäljning, säljcoachning och är uppskattade utbildare. 
 
Våra kurslokaler 
Våra öppna utbildningar hålls i Time Building i Kista norr om Stockholm där vi även har vårt kontor. 
Utbildningslokalerna är ljusa och rymliga med inspirerande miljö. 
 
Goda kommunikationer finns med närhet till tunnelbana, pendeltåg och bussar. På några minuters 
gångavstånd ligger Kista Galleria. Om du kommer med bil ligger E4:an och E18 alldeles intill och goda 
parkeringsmöjligheter finns i närområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vill du veta mer? 
För mer information kontakta Kirsi Hallberg på 070-215 77 63 eller epost kirsi.hallberg@bisevo.se. 

Pris och omfattning 
Pris: 9 500 kr  

Omfattning: 2 halvdagar +1 individuellt 
Skyptemöte + E-learning + Gamification 

Plats: Time Building, Kistagången 12, 
Kista/Stockholm 
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