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3 LEKTIONER

• Skarpere i telefonen

• Højere hitrate på fremvisninger

• Flere og skarpere vurderinger

• Større kundetilfredshed

• Best practise ideer fra dygtige mæglere

LÆR AF

Dette er vores ”BEST OF”… fra mere end 300 mæglere i hele landet. Få en 
masse ”vindende” ideer, der er lige til at implementere. Ideer til at få flere 
vurderinger, øge hitraten på fremvisninger og til at modstå salærpres!

1. HVAD GØR DE FØRENDE MÆGLERE?
• Hvordan er konkurrencesituationen i din by? 
• Hvad gør de? 
• Hvad tilbyder de? 
• Hvilke standarder har de?
• Inspiration og værktøjer fra over 300 mæglere i  Danmark. 
• Gør vi det vi SKAL, eller gør vi det vi KAN?

2. BEST PRACTICE OVERFOR KØBER
Best Practice inspiration og værktøjer fra landets førende mæglere med 
fokus på at blive skarpere i telefonen (flere info, fange vurderinger, sælge 
fremvisninger) og skarpere fremvisninger. Gode closing- og forhandlingstek-
nikker overfor køber. Inspiration til at blive endnu skarpere på fremvisninger. 
Fra fremvisninger til salgsmøder. Ideer til at halvere antallet af fremvisninger 
pr. salg. 

3. BEST PRACTICE OVERFOR SÆLGER
Best Practice inspiration og værktøjer fra landets mæglere med fokus på 
at blive skarpere til at udfordre sælger på V1, V2 og i opfølgning på både 
sælgere og købere. Gode closing- og forhandlingsteknikker overfor sælger, 
inklusiv effektive og troværdige prisnedsættelser. Inspiration til at imøde-
komme salærpres. Ideer til at afholde værdiskabende statusmøder. Hvordan 
bruges ”åben hus”-arrangementer som sælgeropfølgning overfor udvalgte 
sælgere?...og meget mere… 

INVESTERING: 
Kr. 15.000 + moms, heri er inkluderet 3 
timers workshop, inspirationsliste med 
ideer, værktøjer og ”hemmeligheder” fra 
mere end 300 mæglere.

DE BEDSTE
WORKSHOP: 3 TIMER

4. BEST PRACTICE PÅ KUNDE TILFREDSHED! 
• Hvordan sikrer I de mest tilfredse kunder i byen?
• Hvordan styrer I kundens oplevelse, så det kan ses 

på Boligsiden?

Inspiration til konkrete handlinger, der vil forbedre jeres 
position i byen med udgangspunkt i egne ideer og 
inspirationslisten med over 50 gode ideer fra mæglere i 
hele Danmark. Tak for i dag!


