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FOR SALGSTRAINEES OG NYE MÆGLERE
Mæglerakademiet har udviklet Danmarks mest effektive udviklingsforløb for 
salgstrainees og yngre mæglere, der skal være mere opsøgende i salget.

Uddannelsen er blåstemplet af DE med 24 lektioner.

NYHED: Som de eneste i branchens tester vi deltagenes Chal-
lenger profil og vi udfordrer deres “Challengerevner” og gen-
nemslagskraft i det opsøgende salgsarbejde.

En salgstrainee er ofte lidt af en blæksprutte og skal lære at mestre 
mæglerfaglige og salgsmæssige arbejdsopgaver. Formålet med udviklings-
forløbet er at BOOSTE effektiviteten i salget i alle kontakter med købere, 
sælgere og samarbejdspartnere. Vi kan dokumentere nærmest utænkelige 
resultater, når vi har haft salgstrainees i et coachingforløb.

Som en del af forløbet, vil de blive målt på deres evne til at øge deres salg 
og forbedre deres hitrater, De bliver trænet i at lave fremvisninger til salgs-
møder og i at følge op… på alt (fremvisninger, åbne huse og henvendelser 
på nettet).

De vil blive testet “live” på at gennemføre ringeaftener med fokus på 
opfølgning på købere og køberkartotek, hvor de skal medbringe rigtige 
købere, som de ringer til. De vil uden tvivl blive din butiks bedste til at sælge 
henvisninger, fiske vurderinger, kvalificere købere og lave den gode interne 
aflevering… og meget mere.

Der vil være max 12 deltagere på holdet, hvilket  betyder, at vi kommer tæt 
på den enkelte trainee. Traineen får personlig coaching undervejs i forløbet, 
hvor vi tager udgangspunkt i personlige udviklingsområder og temaer, der 
ikke bør drøftes i plenum. Læs mere om de 10 moduler på  
www.maeglerakademiet.dk

UDBYTTE
En trainee, der øger effektiviteten i salget med mere end 100%, herunder:

• Større gennemslagskraft overfor købere og sælgere
• NYHED: Forståelse for egne challenger styrker og svagheder i alle opsø-

gende kontakter med købere  
og sælgere

• Tættere og skarpere opfølgning på købere og på leads
• Øget effektivitet i hverdagen (prioritering af tid  

og opgaver)
• Skarpere fremvisninger/salgsmøder

24 LEKTIONER

• Skarpere i telefonen (fiske vurderinger, kvalificering 
af købere, køberkartotek, sælge henvisninger, m.m.)

• Butikkens bedste til ringeaftener
• Forståelse for egne styrker og udviklingsområder  

(DISC og Challenger Profil)
• Bedre til at sælge til forskellige kundetyper
• Bedre til mersalg af butikkens/kædens forskellige  

ydelser
• En individuel BOOST Plan med fokus på personlige 

udviklingsområder

TRAINEE CHALLENGER
SALG

INVESTERING
Din investering udgør kr. 15.900 + moms, heri er 
 inkluderet 10 træningsaftener á 4 timer, CHAL-
LENGER profil og DISC profil, personlig feedback 
og coaching. Som indehaver får du endvidere en 
Trainee BOOST Plan og løbende lederbriefing med 
fokus på, hvordan du som indehaver følger bedst 
op på forløbet og Trainee BOOST Plan.

TRAINEE UDDANNELSEN


