
L AD DEN BEDS T E  M ÆGL ER V INDE!

KOMPE TENCE- 
UDVIKL ING



NYE TIDER – NYE FORVENTNINGER
Mæglerbranchen gik i 90’erne forrest i den digitale udvikling 

og har været med til at skabe et boligmarked med stor 

transparens for både købere og sælgere. Der bliver stadig 

investeret millioner i ny teknologi, nye apps, der kan finde 

boliger, skabe overblik, finde købere og estimere boligvær-

dier. De ”nye” købere og sælgere møder forberedt op, med 

stor indsigt og er med egne rådgivere, ofte klædt lige så 

godt på som mægleren.

 

DET ER STADIG MÆGLEREN DER GØR FORSKELLEN
Kundernes forventninger og krav til mægleren er større end 

nogen siden. Vi tror på at mæglerens evne til at formidle 

faglig kompetence og lede kunden trygt igennem salgspro-

cessen, bliver forskellen på tab og vind. Hvorfor ellers bruge 

en mægler?

Trods digitalisering, tror vi i Mæglerakademiet på et øget 

behov for den individuelle personlige rådgivning, som en app 

eller en algoritme ikke kan levere.

 

DEN SUCCESRIGE MÆGLER ER MERE KOMPETENT
For mange mæglere og nye udbydere der kan det hele til 

det halve, sætter mæglerhonoraret under pres, med lavere 

indtjening til følge. Nøglen til succes i dagens boligmarked 

ligger i mæglerens evne til at skille sig ud fra de andre 

mæglere i byen. De mæglere, der differentierer sig på pris 

og smarte afslutningsteknikker, kan læse på bundlinien, at 

dette ikke er en ønskværdig fremgangsmåde. De mæglere, 

der vinder i dag, differentierer sig på at mestre håndværket, 

bringe ny indsigt til bordet og styre processen sikkert på 

plads mellem køber og sælger.

Den billigste mægler er sjældent den bedste mægler. Den 

bedste kur mod salærpres er at være dygtigere end de 

andre. Sådan er det i alle brancher og i sportens verden.

 

FORORDDIFFERENTERING 
SKAL MÆRKES 
PÅ BUNDLINIEN 
OG MÅLES PÅ 
BOLIGSIDEN

DEN DYGTIGE MÆGLER UDFORDRER SINE KUNDER
Som mægler skal du berige dine kunder. Du skaber tryghed, 

når du tør udfordre dine købere og sælgere på deres indsigt 

og viden. Du skaber værdi og tryghed når du kan, vil og tør 

udfordre kundens overbevisninger på den rigtige måde. 

”Wow, det var vi ikke klar over….” er måske det bedste købs-

signal du kan få. I Mæglerakademiet tager alle workshops, 

uddannelser og forløb afsæt i at bringe din mæglerfaglighed 

og salgs- og ledelsesmæssige kompetencer i spil, så du 

positionerer dig stærkere og vinder kundens tillid. 

 

FORANDRINGER KRÆVER TILPASNING  
OG FORNYELSE
Konstante markedsændringer, ændrede låneregler, ejen-

domsskatteændringer og nye konkurrenter betyder at den 

lokale ejendomsmægler skal retænke sin position, før andre 

gør det.

Disruption sker overalt i mæglerbranchen. Nogle mæglere 

opdagede det aldrig. Nogle opdagede det for sent. Den lille 

ny mægler i byen, som ingen regnede med, har pludselig 

vokset sig stor og stærk. Disruption – han gør det du ikke gør 

eller har glemt at gøre. I Mæglerakademiet gennemfører vi, 

som eneste uddannelsesudbyder i branchen, lokale Disrupti-

on workshops med fokus på fornyelse og nytænkning. Målet 

med Disruption workshops er at teamet genopfinder sig selv 

med afsæt i kædens, butikkens og medarbejdernes styrker.

 

ALLE WORSKOPS BLÅSTEMPLET MED  
DE LEKTIONER
Det er vores mission at levere uddannelse, coaching og 

sparring af høj mæglerfaglig karakter som styrker mægle-

rens position. Du kan således trygt planlægge og målrette 

et individuelt forløb for dit team, da alle uddannelser, works-

hops og forløb bliver blåstemplet med 2 til 24 DE lektioner. 

Tak for interessen og god læselyst!



LAD DEN 
BEDSTE 
MÆGLER 
VINDE!

Vi kalder vores logo ‘HeartWork’
HeartWork er symbolet på mægleren der arbejder hårdt og 

passioneret for at realisere kundernes drømme. 



• Skarpere i telefonen
• Højere hitrate på fremvisninger
• Flere og skarpere vurderinger
• Større kundetilfredshed
• Best practise ideer fra dygtige mæglere

LÆR AF

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 forhandlingsteknikker 

overfor køber. Inspiration til at blive endnu skarpere på 

fremvisninger. Fra fremvisninger til salgsmøder. Ideer til at 

halvere antallet af fremvisninger pr. salg. 

WORKSHOP: 3 TIMER
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!

INSPIRATION

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

3 LEKTIONER

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 

imødekomme salærpres. Ideer til at afholde værdiskabende 

statusmøder. Hvordan bruges ”åben hus”-arrangementer 

som sælgeropfølgning overfor udvalgte sælgere?...og meget 

mere… 

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 inspi-

rationslisten med over 50 gode ideer fra mæglere i hele 

Danmark. Tak for i dag!

DE BEDSTE



• Få værktøjer, inspiration og træning i at:
• Skabe værdi overfor sælger
• Differentiere jer i forhold til jeres konkurrenter
• Vinde mere
• Afslutte mere effektivt
• Gennemføre Mini V1
• V1 strategi – nøglen med hjem
• V1 og V2 strategier (forberedelse,
•  gennemførelse, opfølgning)
• Sælge dig selv, din butik og kæden

VIND

Konkurrencen er benhård og kampen om at vinde sælgernes 

gunst er større end nogenside. Digitalisering, Facebook og 

meget mere, betyder at kamppladsen kræver nytænkning 

for at ”råbe potentielle sælger op” og mod til at afprøve nye 

argumenter og værktøjer på vurderingerne. 

Nøglen til at blive spurgt mere og vinde flere sager handler 

om DIFFERENTIERING - FORSKELLEN PÅ JER OG DE ANDRE 

MÆGLERE I BYEN. Der er to alt-afgørende forudsætninger 

for at øge salget. Du skal spørges mere (flere håndtag!) og 

du skal vinde flere af de sager du går ud på. Vidste du at 

blot 1 ud af 3 sælgere vælger mæglere, på grund af pris og 

salær. 

Vores oplevelser på mere end 1000 salgsvurderinger i de 

senste 15 år, viser at de mæglere der vinder markedsandele 

gør en forskel. 

I Mæglerakademiet arbejder vi i dag sammen med mæglere 

i hele landet, der har opnået en unik position i byen ved at 

differentiere sig i telefonen, på V1 og V2 mødet og i opfølg-

ningen. 

Skarpere vurderinger er opdelt i 2 halvlege, kan gennemfø-

res på 1/2 eller allerbedst på 1 dag, herunder:

WORKSHOP OG TRÆNING

INVESTERING: 
Kr. 15.000 + moms, for workshop på en 
HALV DAG i tidsrummet 09.00 – 18.00.
Kr. 20.000 + moms, for workshop på en 
HEL DAG i tidsrummet 09.00 – 18.00.
Heri er inkluderet formøde.

3-4 LEKTIONER

1. HALVLEG – DE MÆGLERE DER VINDER GØR EN 
FORSKEL
Her får I landets bedste inspiration med mange konkrete 

eksempler på mæglere, der virkelig skiller sig ud og differen-

tere, sig i kontakten med sælgerne.

3 timer spækket med gode ideer, inspiration til nye innova-

tive tiltag og værktøjer til at skabe værdi og gøre en forskel 

overfor sælger. 

2. HALVLEG – HVORDAN GØR I EN FORSKEL?
Her arbejder vi med HVORDAN I fremadrettet differentierer 

jer og bliver endnu skarpere i alle kontakter med sælgerne 

og HVORDAN I kan blive spurgt endnu. 

Undervejs i workshoppen træffer I beslutninger om de 

indsatser, der skal planlægges og gennemføres, for at blive 

spurgt mere og vinde flere sager. 

3 spørgsmål I kan stille jer selv i butikken er “Hvordan gør vi 

en forskel I alle kontakter med sælger? Hvordan skaber vi 

værdi i alle kontakter med sælger? Hvordan differentierer I 

jer fra de andre mæglere? De 3 spørgmål kan I alle svare på 

efter workshoppen, og I er også enige om, hvordan I gør. 

MERE!

VIND



FORSKELLEN

• Højere hitrate på vurderinger
• Større varelager
• Sparring og coaching efter vurderingsmøde 1 

og 2
• Skarpere vurderinger – så langt som muligt på 

V1 og nøglen med hjem på V2
• Personlig feed-back
• Inspiration til nye tiltag

SKARPERE

VURDERINGSMØDE 1 – SAMBESØG OG FEED-BACK
Vi mødes 30 min før V1 og gennemgår strategi for mødet. Vi 

tager en snak om mæglerens mål med V1, og hvad sælger 

skal opleve. Mægler kan komme med individuelle ønsker til 

fokusområder for feed-back efter V1.

Under mødet er mægler PÅ. Vi vurderer mæglerens præsta-

tion og kundens oplevelse. Hvordan sælger mægler sig selv, 

butikken og kæden? Hvordan opbygger mægler tillid overfor 

sælger? Hvor stor empati har mægler? Hvor langt kommer 

mægler på V1? 

Efter V1 giver vi feed-back på mæglerens styrker og påpeger 

fokusområder, der kan være med til at forbedre sælgers 

oplevelse og gøre mægleren endnu skarpere på næste V1.

2 X 2 TIMERS SAMBESØG 

INVESTERING: 
Kr. 5.000 + moms pr. mægler, heri er 
inkluderet sambesøg på V1 og V2 med 
feed-back efter møderne. Hertil kommer 
inspiration til nye tiltag, der vil øge hitraten.

2 LEKTIONER

VURDERINGSMØDE 2 – SAMBESØG OG FEED-BACK
Vi mødes 30 min før V2 og gennemgår strategi for mødet. 

Hvordan får vi nøglen ”med hjem”? Hvad skal sælger opleve 

på V2? Mægler kan komme med individuelle ønsker til 

fokusområder for feed-back på V2.

Under mødet er mægler PÅ. Vi vurderer mæglerens præ-

station og kundens oplevelse. Hvordan sælger mægleren 

prisen på boligen, salgsstrategien, salær/markedsføring, 

afslutningsteknikker og evt. opfølgning (V3)?

Efter V2 giver vi feed-back på mæglerens styrker og påpeger 

fokusområder, der kan være med til at forbedre sælgers 

oplevelse og gøre mægleren endnu skarpere på næste V2.

HVORDAN VINDER DU MERE? 
Vi giver mægleren ideer, inspiration og værktøjer med prakti-

ske eksempler fra dygtige mæglere i hele landet. 

VURDERINGER!



RINGE AFTEN

• Få flere salgsvurderinger
• Bliv spurgt mere
• Fisk flere vurderinger
• Opfølgning på ”gamle” vurderinger
• Salgskonkurrence
• Større hitrate og øget salg
• Større varelager

FLERE

1. FÅ FLERE SALGSVURDERINGER NU!
Hvordan bliver vi spurgt noget oftere?

Ideer fra andre mæglere og andre kæder (Idékatalog)

Flere henvisninger – fra hvem og hvordan?

Fisk mere – meget mere!

Opfølgning på gamle vurderinger 

2. SALGSKONKURRENCE – ”GAMLE VURDERINGER”
Hele teamet deltager i salgskonkurrence på 2 timer. Målet 

med salgskonkurrencen er, at booke så mange vurderinger 

på gamle sager, som det er muligt. Der ringes på ”gamle” 

sager, der aldrig er kommet til salg og sager, der har været til 

salg hos konkurrenterne. 

WORKSHOP: 3 TIMER 
Inspiration til at få flere vurderinger. Bliv inspireret med mere end 300 mægleres ideer til at få flere vurderinger og deltag i 

salgskonkurrence, der giver større varelager – lige nu!

INVESTERING:  
NO CURE – NO PAY!
0-4 mæglere kr. 700,00 pr. vurdering
5-8 mæglere kr. 600,00 pr. vurdering
9-? mæglere kr. 500,00 pr. vurdering

Eller fast pris på kr. 18.500, heri er inkluderet 
3 timers workshop og salgskonkurrence. Hertil 
kommer 10% i provision for sager, der kommer til 
salg og sælges.  
Priserne er eksklusiv moms.

3 LEKTIONER

3. PRÆMIER OG OPFØLGNING
Så er der præmieoverrækkelse for de mange nye vurderin-

ger, og vi fejrer det gode resultat.

Vi runder af med en dialog om, hvordan I implementerer de 

nye ideer til at få flere salgsvurderinger i butikken.

Tak for i dag. 

VURDERINGER!



4 LEKTIONER

• Du bliver langt bedre til at udfordre dine købere og 
sælger, rigtigt

• Du øger din gennemslagskraft og hitrate i 
forhandlingen med købere og sælgere

• Du får indsigt i din egen Challenger forhandlingsprofil
• Du bliver trænet i at udnytte dine personlige styrker 

og udfordringer i forhandlingen
• Du bliver mere overbevisende til at sælge dit 

vederlag/salær (pakken)
• Du lærer at differentiere dig fra de andre mæglere i 

forhandlingen
• Bliv bedre til at afslutte og få underskriften
• Du lærer at anvende Challenger Modellen til at styre 

kunden mod beslutningen

DEN GODE 
FORHANDLING

1. VIND FLERE OG ØG DIN KOMMIPROCENT
Før workshoppen scorer du din egen Challenger Profil. Med 

din nye indsigt gennemfører du en 4 timers forhandlings-

workshop med indsigten i dine reelle styrker og udvilingsom-

råder, hvilket øger dit udbytte markant. Ingen uform, ingen 

sludder-for-en-sladder, men konkret inspiration og de nyeste 

værktøjer til at vinde mere.

2. DU BLIVER MEGET BEDRE TIL AT UDFORDRE 
DINE KØBERE OG SÆLGERE RIGIGT
Blandt de mæglere, vi arbejder sammen med, er der stor 

forskel på hensigt og adfærd. Med andre ord ved de fleste 

godt, hvad de skal gøre for at vinde kunden og sagen, men 

gør ikke det, der skal til. På workshoppen får du værktøjer 

til at udfordre dit eget, dine købere og sælgers, mindset i 

”kampens hede”. På engelsk hedder Challenger modellen 

”Teach, Tailor og Take Control” eller på dansk ”Læreren, 

skrædderen og kaptajnen” hvor du i de forskellige roller 

styrer både købere og sælgere gennem forhandlingen.

WORKSHOP: 4 TIMER
 
FÅ DIN EGEN CHALLENGER PROFIL
Der er pres på salærerne og ”Den gode forhandling” er måske vores mest populære workshop af dem alle lige nu. Vi tager 

udganspunkt i din egen Challenger forhandlingsprofil med værdifulde forhandlingsparametre, hvor du får indsigt i dine stærke 

sider og udviklingsområder i forhandlingen med købere og sælgere. Ingen andre tilbyder denne challengerprofil som er det 

stærkeste værktøj i forhold til at øge din gennemslagskraft under pres fra både købere og sælgere. Slut med generaliseringer 

og værktøjer som gælder for alle mæglere OG dine konkurrenter. Få et unikt værktøjer – ik DISC som alle de andre men et nyt 

værktøjer, der vil styrke DIG i forhandlingen, øge dit vederlag og din hitrate.

INVESTERING:  
Kr. 15.000 + moms, heri er inkluderet 4 
timers workshop, inspirationsliste med 
ideer, værktøjer og ”hemmeligheder” 
fra mæglere med høj kommiprocent/
hitrate. 

Challenger forhandlingsprofiler koster 
kr. 1.450 + moms pr. stk.

Dette er en hård og ærlig workshop, hvor vi går til ”stålet”i 

forhold til at sælge dig selv, butikken, kæden, salærpakken 

og prisen på boligen. Der er penge i det!

3. GØR EN FORSKEL OG FÅ UNDERSKRIFTEN!
Vi sammensætter en workshop, der tager udgangspunkt i 

jeres konkurrerende mæglere i byen og finder frem til nye 

tiltag, hvor I kan differentiere jer mere, øge salæret og få 

underskriften tidligere, end I plejer.

Forbered jer på at blive udfordret og hav høje forventninger 

til os. Vi har en masse inspiration og værktøjer, der vil kunne 

mærkes på pengepungen og ses på boligsiden med det 

samme. Vi måler på effekten og går efter mindst kr. 8.000 

pr. sag – det kan godt blive til lidt, når året er omme x højere 

kommiprocent. Regn selv på det…

DE BEDSTE 
MÆGLERE 
UDFORDRER 
DERES KUNDER



GLADE 
KUNDER

• Mystery Shopping på egne fremvisninger
• Vurdering og evaluering af fremvisning  

(niveau, struktur, effektivitet, 
kundeoplevelse)

• Feed-back til mægler efter sambesøg
• Personlig BOOST PLAN, der vil øge 

effektiviteten på fremvisninger.

MYSTERY SHOPPING:

1 – BYENS BEDSTE FREMVISNING
De fleste mæglere har endnu ikke defineret byens bedste 

fremvisning, hvilket virkelig giver mulighed for at differen-

tiere jer. Der er stadig mæglere, der kommer for sent eller 

samtidig med køber og ikke kender ejendommen godt nok. 

Hvad skal køberne opleve på fremvisninger? Hvordan styrer 

mægleren købernes oplevelse? Hvor effektiv er mægler på 

fremvisningen? (afdække køber, fiske vurderinger/henvisnin-

ger, sælge boligen, næste skridt, køberkartotek, m.m.) 

2 – PLANLÆGNING AF MYSTERY FREMVISNINGER 
Sammen med indehaver eller daglig leder, aftaler vi hvilke(n) 

mægler(e), der skal mystery shoppes, hvilke boliger vi skal 

anvende og antal fremvisninger. Vi drøfter vurderingsområ-

der for fremvisningerne og mæglernes mulige udviklingsom-

råder.

PROCESSEN: SÅDAN GØR VI! 
Gennemfører I byens bedste fremvisninger? Vi har gennemført mere end 300 Mystery fremvisninger, og der er kæmpe forskel 

på mæglernes præstationer og kundernes oplevelser. Gode fremvisninger betyder øget effektivitet i salget, højere salgspro-

cent, kortere liggetider, øget køber/sælgertilfredshed og ikke mindst en bedre bundlinie i butikken. 

INVESTERING: 
Kr. 3.500 + moms pr. mystery fremvisning. Heri er 
inkluderet formøde med indehaver, gennemførelse 
af fremvisning og opfølgningssamtale, samt 
evalueringsmøde på ca. 1 time med mægler.

3 LEKTIONER

3 – GENNEMFØRELSE AF MYSTERY 
 FREMVISNINGER
Vi gennemfører aftalte fremvisninger og afventer mæglerens 

opfølgning. Vi evaluerer mæglerens indsats ud fra byens 

bedste fremvisning – 10 vurderingsområder (struktur, 

styring, oplevelse, effektivitet, opfølgning, forberedelse, 

boligindsigt, boligpræsentation, afdækning af køber, mæg-

lerpræstation). 

4 – TILBAGEMELDING PÅ MYSTERY FREMVISNING
Vi giver tilbagemelding til mægler ud fra de 10 vurderings-

områder. Tilbagemelding er af ca. 1 times varighed og 

gennemføres senest 7 dage efter fremvisningen, så den er 

i frisk erindring. Vi udarbejder en BOOST PLAN med mægler 

med 3 områder, der vil øge hitraten på fremvisninger. 

FREMVISNINGER



MERE FLERE 
BEDRE • Er i butikken 1 hel dag

• Deltager på alle møder, fremvisninger og 
vurderinger

• Mæglerne planlægger en tætpakket dag
• Løbende feed-back og coaching til 

mæglerne
• Forslag til actions i butikken

ØGET

1. STORE SØNDAG
Store søndag er den mest EFFEKTIVE coachingdag, hvor vi 

er med fra start til slut på dagens fremvisninger, åbent hus, 

statusmøder og eventuelle vurderinger. Vi giver mæglerne 

løbende feed-back og coaching efter møderne. Vi starter og 

slutter dagen med dig som indehaver eller daglig leder, hvor 

vi giver en evaluering af det, vi har oplevet med forslag til 

nødvendige forbedringer og fokusområder.

2. SAMBESØGSDAGE PÅ HVERDAGE
På hverdage er der typisk mere fokus på vurderinger og 

enkelte fremvisninger. Vi giver løbende feed-back på det, vi 

oplever med mæglerne, og da der er lidt færre møder end 

om søndagen, bliver der mere tid til coaching. Dagen starter 

og slutter med en evaluering sammen med indehaver eller 

daglige leder. 

SAMBESØGSDAG 
På efterspørgsel fra vores kunder, gennemfører vi nu hele sambesøgsdage fra kl. 09.00 – 18.00 med fokus på de 

salgsindsatser, der kan blive skarpere i butikken. 

INVESTERING: 
Kr. 15.000 + moms, heri er inkluderet 1 HEL DAG i 
tidsrummet 09.00 – 18.00 med sambesøg, møder, 
coaching, feedback og skriftlig evaluering.
Søndagstillæg på kr. 2.500 + moms.
Opfølgningsmøde kr. 2.500 + moms.

3. SKRIFTLIG EVALUERING 
Efter sambesøgsdagen udarbejder vi en skriftlig tilbagemel-

ding og evaluering med forslag til forbedringer på alle mø-

der, fremvisninger, vurderinger og statusmøder. Evalueringen 

mailes til mæglerne og indehaver. Der vil være mulighed for 

yderligere caoching/sparring, hvis dette ønskes.

4. PLANLÆGNING AF SAMBESØGSDAGE
Vi får som oftest de mest effektive sambesøgsdage, når 

mæglerne kender datoen for sambesøg 2 uger i forvejen. 

Dette giver mæglerne mulighed for at ”pakke” dagen med så 

mange relevante fremvisninger, statusmøder og vurderinger, 

som det er muligt.

EFFEKTIVITET

2-4 LEKTIONER



FLERE SALG

• Færre fremvisninger pr. salg
• Flere salg
• Skarpere fremvisninger
• Større kundetilfredshed
• Fisk flere vurderinger
• Personlig feed-back
• Inspiration til nye tiltag

FORMØDE
Vi mødes 30 min før fremvisningen og gennemgår mægle-

rens plan for fremvisningen. Vi tager en snak om mæglerens 

mål med fremvisningen, og hvad køber skal opleve. Mægler 

kan komme med individuelle ønsker til fokusområder for 

feed-back efter fremvisningen.

FREMVISNING 1 
Det er mægleren, der er PÅ. Vi har fokus på mæglerens 

præstation og på kundens oplevelse. 

Hvor dygtig er mægler til at opnå sympati og tillid? Hvor stor 

empati har mægleren? Hvordan sælger mægleren boligen? 

Hvordan afdækkes kundens situation? Hvordan styrer 

mægleren købers oplevelse? Hvad gør mægler, som er unikt 

ved denne fremvisning? Hvordan håndteres indvendinger? 

Hvordan afsluttes fremvisningen? Hvordan håndteres dialog 

om bud? Hvordan holder mægleren fast i køber? Hvilken 

opfølgning aftales? 

2 X 2 TIMERS SAMBESØG

INVESTERING: 
Kr. 2.500 + moms pr. sambesøg, heri er inkluderet 
formøde og feed-back efter møderne. 
Minimum 2 fremvisninger pr. mægler, med mindre 
det er en del af en samlet Mæglerakademiet 
pakke.

Hvad var kundens oplevelse? Hvad gjorde en forskel? Hvorfor 

skulle køber vælge at købe denne bolig? Hvorfor husker 

køber dig, fremfor én af de andre mæglere? 

FEED-BACK
Efter fremvisningen tager vi en snak om fremvisningen. Vi 

giver feed-back på det, mægleren gjorde godt og kommer 

med anbefalinger til konkrete tiltag, der kan gøre mægleren 

og fremvisningerne endnu skarpere i fremtiden. 

FREMVISNING 2
Vi aftaler ny fremvisning, hvor mægleren kan gøre brug af de 

nye ideer og værktøjer. 

SKARPERE
FREMVISNINGER!

2 LEKTIONER



VÆRKTØJER

• Idéer og mæglere fra mere end 300 mæglere i hele landet
• Værktøjer til, hvordan du kan fiske flere vurderinger i 

telefonen, på fremvisninger/åbne huse og i dit netværk.
• Idéer til, hvordan du kan justere din markedsføring, så du 

bliver spurgt mere
• Branchens mest effektive værktøj til at følge op på ”gamle 

vurderinger”
• Værktøjer til at følge op på solgte sager (efter 3 år, 5 år 

eller 7 år)
• Effektive værktøjer til at strukturere og gennemføre 

kommiindbrud
• 5 salgsvurderinger på 30 minutter

BLIV

WORKSHOP
Hvad vil det betyde for jer, hvis hver mægler i butikken får 2 

ekstra salgsvurderinger om måneden?

FÅ INSPIRATION OG VÆRKTØJER
Det første spørgsmål, vi får fra mæglere i hele landet, er ”kan 

I hjælpe os med at blive spurgt mere?”. Det kan vi nu med 

super inspiration, masser af ideer og effektive værktøjer, der 

har ét formål – at blive spurgt mere (øge invitationsraten). 

Der er virkelig meget at hente her, og bliver du spurgt mere, 

så stiger salget. Det er logik. Vores inspiration kommer fra 

mere end 300 dygtige ejendomsmæglere i hele landet, der 

ligesom dig, hele tiden leder efter nye ideer og værktøjer til 

at få sælgerne i tale. Helst før de sætter til salg. Fint med fly-

ers, men brevsprækken er jo ved at revne med alle de flyers, 

mæglerne sender ud. Ydermere er budskabet på dem stort 

set ens, og sælgerne har svært ved at få øje på forskellen

LÆG EN PLAN
Workshoppen er en fri buffet i 3 timer spækket med ideer, 

inspiration og værktøjer til at få sælgerne i tale, blive spurgt 

WORKSHOP OG TRÆNING

INVESTERING: 
Kr. 15.000 + moms, for 
workshop på en HALV DAG i 
tidsrummet 09.00 – 18.00.
Kr. 20.000 + moms, for 
workshop på en HEL DAG i 
tidsrummet 09.00 – 18.00 i 
kombination med “VIND MERE!” 
Heri er inkluderet formøde, 
inspirationsliste med idéer, 
værktøjer og ”hemmeligheder” 
fra mere end 300 mæglere.

mere og forøge jeres varelager. Mange mæglere har selv 

mange ideer til at blive spurgt mere, men udfordringen her 

ligger i at få dem ført ud i livet OG lægge en plan, der bliver 

fulgt hele året. På denne workshop træffer I bestlutning om 

nye tiltag, sætter nye mål for antal vurderinger for ugen, 

måneden og året og lægger en ”bliv spurgt mere” -plan for 

de næste 30 dage. Så er I i gang!

PRØV DET AF OG FÅ INVESTERINGEN HJEM!
Vi runder af med en aktivitet på 30 minutter, hvor I som team 

skaffer minimum 5 salgsvurderinger – så er investeringen 

for workhoppen tjent ind… flere gange. Med andre ord en 

workshop, hvor vi med garanti kan love jer resultater, der 

langt overstiger den tid og de penge, I investerer.

I kan med fordel kombinere denne workshop med ”VIND 

MERE!”, hvor vi giver jer idéer og værktøjer til at differentiere 

jer i forhold til konkurrenterne og øge jeres hitrate på jeres 

salgsvurderinger. Læs mere om ”Vind mere!” workshoppen 

på www. maeglerakademiet.dk.

SPURGT MERE
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LEDELSE
• Gør det, I er bedst til i butikken
• Mere fokus på ledelse
• Handlingsplan for vækst
• Implementering af nye tiltag 
• Prioritér tiden optimalt
• Opfølgning i hverdagen
• Udvikling af medarbejderne
• Målstyring og morgenmøder/tavlemøder

LEDERSPARRING &

UDFORDRING NR. 1: BLIV BYENS BEDSTE MÆGLER
Du skal lede dit team og dit marked for at blive bedst i byen. 

Du skal have en plan for, hvad I vil være bedst til, og hvordan 

I vil gøre. Afgørende for at blive byens bedste mægler er, at 

I har byens bedste vaner og standarder hver eneste gang i 

møder købere og sælgere. Hvordan gør du det? Hvilken plan 

(ikke hensigter) har du for at blive byens bedste mægler? 

Hvordan kommer du i gang med det?

UDFORDRING NR. 2: SKAB VÆKST
Uanset om I er nr. 1, 2, 3 eller 4 i byen på udvalgte tal på 

boligsiden, så er det resultatet af, hvad I gjorde ”i går”. 

Hvordan skaber du vækst på udvalgte fokusområder i dag? 

(markedsandel, flere salg, større varelager, kundetilfredshed, 

salgsprocent, m.m.) Hvordan får du teamet til at tage med-

ansvar for din vækstplan, så den bliver ”jeres” plan. Hvordan 

og hvor ofte følger du op i hverdagen?

4 UDFORDRINGER! 
Vi gennemfører ledersparring med mere end 50 ledere på tværs af kæder i dag. Det er ikke tilfældigt, når butikken 

klarer sig godt. De butikker, der vinder, kendetegner sig altid ved have kompetente medarbejdere og en dygtig leder 

- en leder, der prioriterer tid til ledelse uanset butikkens størrelse. 

INVESTERING: 
Klippekort med 4 møder (sparring/coaching) á 
2 timer udgør kr. 12.000 + moms. Efterfølgende 
møder udgør  
kr. 2.500 + moms.

UDFORDRING NR. 3: MÅLSTYRING OG  
MORGENMØDER
Ærlig talt, så handler de fleste morgenmøder om kaffe, 

basser og ”hvad sagde køberne på Anemonevej 24, så….” 

Hvordan bliver morgenmøder/tavlemøder meget mere 

skarpe med konkrete målsætninger for dagen og ugen, 

hvor alle brænder igennem for at nå målene. Hvad er målet 

for salg i dag? Antal fiskede vurderinger, samlet nedslag på 

boliger i denne uge, antal statusmøder, m.m.

UDFORDRING NR. 4: OPFØLGNING OG  
IMPLEMENTERING
En indehaver eller daglig leder har mange gode ideer. Den 

største udfordring er imidlertid at få dem ført ud i livet og 

få teamet med på ideen. Hvis det lykkes, så handler det 

om opfølgning. Hvordan fastholder du fokus på det, der er 

vigtigt fremfor det, der blot haster? Hvordan og hvor ofte 

følger du op på igangsatte indsatsområder? Hvordan bevarer 

du overblikket og fastholder motivationen? 

COACHING
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TRAINEE 
UDDANNELSEN

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 del-
tagenes Challenger profil og vi udfordrer deres 
“Challengerevner” og gennemslagskraft i det 
opsøgende salgsarbejde.

En salgstrainee er ofte lidt af en blæksprutte og skal lære 

at mestre mæglerfaglige og salgsmæssige arbejdsopgaver. 

Formålet med udviklingsforløbet er at BOOSTE effektiviteten 

i salget i alle kontakter med købere, sælgere og samarbejds-

partnere. Vi kan dokumentere nærmest utænkelige resulta-

ter, 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 salgsmøder 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

24 LEKTIONER

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 svaghe-

der i alle opsøgende 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

• 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 udvik-

lingsområder

TRAINEE CHALLENGER
SALG

INVESTERING
Din investering udgør kr. 15.900 + moms, heri er 

 inkluderet 10 træningsaftener á 4 timer, CHALLENGER 

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.



NYE 
KOMPETENCER

VIND FLERE SAGER OG SÆLG MERE
Mange Trainees er allerede begyndt at kommissionere – her 

har de brug for gode værktøjer til at opnå større sikkerhed 

overfor de forskellige sælgertyper. De tre nye opfølgnings-

moduler er en overbygning på Trainee forløbet, som vil øge 

deres gennemslagskraft og hitrate i salget. De bliver trænet 

i mødet med sælger og i forhandlingen mellem køber og 

sælger. Vi bygger ovenpå med nye værktøjer og endnu mere 

inspiration fra vores oplevelser på mere end 700 vurderinger 

de seneste 2 år. Der vil være super inspiration fra dygtige 

ejendomsmæglere, der deler ud af deres erfaring og gode 

tricks!

DIN TRAINEE BLIVER DYGTIGERE TIL:
• At planlægge en vurdering

• At gennemføre en vurdering

• At følge op på en vurdering

• Statusmøder med sælger

• At skabe værdi overfor sælger

• At differentiere sig

• At afslutte mere effektivt

• At sælge sig selv, din butik og kæden

12 LEKTIONER

WORKSHOP 1: BYENS BEDSTE V1
Her får din Trainee konkrete og praktiske værktøjer til,

hvordan de planlægger og gennemfører Byens Bedste 

Vurdering med inspiration fra dygtige mæglere i hele landet. 

De bliver dygtigere til at matche sælger (DISC), sælge sig 

selv (challenger), butikken og kæden bedst muligt. Vi klæder 

dem på med forskellige strategier for V1 til at skabe værdi 

overfor sælger og differentiere sig i forhold til konkurrenter-

ne.

WORKSHOP 2: BYENS BEDSTE V2
Her får din Trainee konkrete og praktiske værktøjer til, hvor-

dan de planlægger, gennemfører og afslutter Byens Bedste 

Vurdering med inspiration fra dygtige mæglere i hele landet. 

De bliver dygtigere til at skabe værdi omkring markedsføring 

af boligen, prisen på boligen, salæret og salgsforløbet. Vi 

træner dem i en sælgende gennemgang af salgsbudget og 

formidlingsaftale og klæder dem på med effektive afslut-

ningsteknikker.

WORKSHOP 3: FORHANDLING OG AFSLUTNING
Vi løfter din Trainee til næste niveau. De bliver dygtigere til 

at anvende DISC i forhandlingen med både køber og sælger. 

De bliver trænet i de stærkeste afslutningsteknikker, der vil 

øge deres hitrate i salget og på vurderinger. Vi lærer dem at 

forberede og afholde statusmøder med fokus på at justere 

priser, sikre høj kundetilfredshed og reducere antallet af 

retursager.

TRAINEE CHALLENGER
SALGS-
VURDERINGER

INVESTERING
Investeringen i de 3 workshops udgør kun 4.995 kr. 

+ moms. Heri er inkluderet kaffe/te og snacks.

TID: Fra kl. 16.00-19.00



GENOPFIND 
JER SELV!

NYE TIDER, KRÆVER NYE METODER – DER SKAL 
NYTÆNKNING TIL FOR AT DIFFERENTIERE SIG I 
FREMTIDEN
I samarbejde med Frederik Hansen gennemfører vi foredrag 

og workshops om innovation, differentiering og branding 

i mæglerbranchen. Og om særligt vigtige trends på bolig-

markedet, sociale mediers udvikling og ændringen i købere 

og sælgeres vaner og krav til mæglerne, mm. Frederik har 

mange års praktisk ledererfaring med innovation, transfor-

mation, marketing, marked-/trendovervågning, analyser 

og strategiimplementering. Han er pt. aktuel i topledernet-

værket Presidents Institute med Innovationsworkshoppen 

”DISRUOPT TOUR”, hvor han får blandt de højeste ratings, de 

har oplevet.

DISRUPT
TOUR 2020

3 LEKTIONER

MÆGLERSPECIKKE FOREDRAG OG WORKSHOPS 
SOM GENNEMFØRES FRA 2 TIMER OP TIL 1 DAGS 
VARIGHED MED FOKUS PÅ:
• Særligt vigtige trends de næste år på boligmarkedet

• Differentiering og branding af dig selv og butikken

• Sådan bruger du ”forskellen” til at vinde og skabe vækst”

• Disruptive trends på de sociale medier

• Ledelse og selvledelse i en kompleks og foranderlig tid

• Innovation og fornyelse i hverdagen

• Innovationsværktøjer til en mæglerforretning

• Engager alle i fornyelse og differentering

I Mæglerakademiet indarbejder vi Frederiks workshops og 

analyser i vores kompetenceudvikling med fokus på at inspi-

rere mæglere til at tænke nyt i forhold til markedstrends, nye 

teknologier og digitalisering.

Hvis du vil høre lidt mere om, hvordan vi kan tilpasse en 

workshop eller et forløb til jeres ”virkelighed og markedssi-

tuation” så ring til Martin Trinity direkte på 2551 5000 eller 

send en mail til trinity@maeglerakademiet.dk.

WORKSHOPS 
OM INNOVATION, 
DIFFERENTIERING OG 
VIGTIGE TRENDS PÅ 
BOLIGMARKEDET



10 TAL  
I KUNDE
TILFREDSHED

BYENS BEDSTE

2 X 6 DE-LEKTIONER MED FOKUS PÅ PERSONLIG 
 GENNEMSLAGSKRAFT, SERVICE, SALG OG KVALITET
En ejendomsmægler bruger millioner af kroner på at få 

kunder i tale via internettet, på telefonen og i butikken. Hver 

eneste kunde er en mulig køber og sælger og udgør derfor 

en værdi på 2 handler, finansiering, forsikring, henvisning 

til samarbejdspartnere, mm. Så et enkelt opkald kan være 

mere end kr. 100.000 værd… men det kan også koste kr. 

100.000. 

”Byens Bedste Service” er en helt ny uddannelse, der hen-

vender sig til sagskoordinatorer, sagsbehandlere og admi-

nistrative medarbejdere, der i det daglige taler med købere 

og sælgere i telefonen og i butikken – ofte når mæglerne har 

travlt på fremvisninger og vurderinger.

I de seneste 12 måneder har vi gennemført mere end 1000 

opkald til mæglerbutikker i hele landet og den kundevendte 

sagsbehandler gør en stor forskel, når det handler om at 

“fange kundens opmærksomhed”, afdække kundens behov, 

lave en aftale om en fremvisning / vurdering, registrering i 

køberkartotek eller “sælge” en henvisning til banken – med 

et smil.

Langt de fleste sagsbehandlere yder allerede en rigtig god 

service og med de rigtige værktøjer, kan de blive endnu 

bedre til at komme ”tættere på kunderne” så det kan ses på 

butikkens kundetilfredshed og bundlinie.

Læs mere om programmet på www.maeglerakademiet.dk

UDDANNELSE FOR SALGS 
KOORDINATORER OG 
SAGSBEHANDLERE

UDBYTTE
Som sagsbehandler / sagskoordinator får du inspiration og 

værktøjer til at:

• opnå større sikkerhed i kommunikationen med køber  

og sælger

• øge din personlige gennemslagskraft i alle  

kundevendte situationer 

• “gå tættere på” og spørge mere ind til køber og sælger 

• yde byens bedste service i telefonen og i butikken 

• udnytte dine styrker i kundekontakten 

• skabe værdi og “sælge” til forskellige kundetyper 

• håndtere “mange bolde i luften” og prioritere din hverdag 

• indføre den ”den gode aflevering” i butikken 

• forbedre kommunikation og samarbejde i hverdagen

INVESTERING
Din investering udgør kr. 4.990 + moms, heri er inkluderet 

2 x 1 træningsdage fra kl. 09.00 – 17.00, forplejning, DISC 

profil med feed-back, personlig udviklingsplan. Mulighed 

for at tilkøbe ”Byens bedste service” videoer, e-learning og 

personlig coaching.

SERVICE

3 LEKTIONER



DISC WORKSHOP 1 
FOR TEAMET 
Det unikke ved ”DISC Workshop 1 - for 

teamet” er, at du og dine kollegaer får 

et stærkt fælles værktøj, der præcis 

viser, hvordan I skal tackle forskellige 

typer købere og sælgere - så jeres 

kommunikation rammer plet! Der er 

intet bedre end at føle sig forstået – det 

er det dine kunder vil ha’ – og det kan 

du give dem, når du forstår, hvilken 

type de er. Du får ligeledes værdifuld 

indsigt i dine kollegaers profiler, så du i 

endnu højere grad kan være med til at 

sikre en effektiv kommunikation og et 

godt samarbejde i hverdagen. 

Varighed: 3 timer 

DISC WORKSHOP 2  
SÆLG MERE
Denne workshop er praktisk træning 

i at genkende de forskellige DISC 

købertyper og sælge til dem. Trænin-

gen tager udgangspunkt i forskellige 

relevante købersituationer, lige fra 

fremvisningen til forhandlingen med de 

forskellige købere. Vi træner de kunde-

situationer i mener er sværest, og I får 

værktøjer til motivere og påvirke de 

forskellige typer købere positivt. I lærer 

at hjælpe de forskellige kundetyper 

med at træffe beslutning og styre mod 

afslutning. Skolelæreren, ingeniøren, 

direktøren, pædagogen og alle de 

andre kunder bliver en “sport” for dig 

efter workshoppen – glæd dig.

Varighed: 3 timer

DISC WORKSHOP 3 
FÅ MERE TIL SALG
Denne workshop er praktisk træning i 

at genkende de forskellige DISC sæl-

gertyper med henblik på at få boligen 

til salg og øge din hitrate. Træningen 

tager udgangspunkt i de ting, du kan 

og bør slå på overfor de forskellige 

sælgertyper. Vi træner de sælgersitu-

ationer, I mener er sværest, og I lærer 

at anvende ord og kropssprog, der 

øger tilliden til dig som mægler og din 

personlige gennemslagskraft overfor 

alle sælgertyper – også dem, du ikke 

har det så godt med i dag.

Varighed: 3 timer

DISC

UDBYTTE
• LÆS dine købere og sælgere bedre

• LÆR at tackle forskellige kundetyper

• TILPAS dit kropssprog og kommunikation

• ØG din personlige gennemslagskraft 

• HJÆLP dine købere og sælgere med at træffe beslut-

ning…hurtigere 

• OPNÅ mere tilfredse kunder og kollegaer

• SÆLG MERE og FÅ MERE TIL SALG!

Læs mere om programmet på www.maeglerakademiet.dk

Der er ikke to kunder, der er ens – derfor skal de heller ikke behandles ens. Extended DISC er uden tvivl markedets mest 

anerkendte og effektive værktøj til at afdække dine stærke sider og udviklingsområder i dialogen med forskellige kundetyper. 

Vi har “oversat” DISC tankegangen til mæglersprog og giver dig praktiske værktøjer til at styrke din kommunikation og gen-

nemslagskraft i kontakten med købere, sælgere og kollegaer. På få timer får du mere indsigt om dig selv og dine kunder – end 

du troede muligt. Her har vi beskrevet mere om de forskellige DISC forløb, investering og aller vigtigst – hvad du kan få ud af at 

implementere DISC tankegangen og værk tøjerne i butikken.

INVESTERING
Investeringen i DISC workshops udgør kr. 15.000 + moms pr. 

workshop, heri er inkluderet formøde, hvor vi drøfter, det du 

ønsker at opnå med DISC træningen. Vi vil meget gerne sam-

mensætte et DISC forløb, der matcher din(e) forretning(er) 

og de medarbejdere, du ønsker skal deltage i forløbet. 

Aftales og bekræftes de 3 DISC workshops (1-3) på samme 

tid, udgør den samlede investering kr. 30.000 + moms. 

Ikke inkluderet er DISC profiler og personlig tilbagemelding, 

der afregnes pr. medarbejder.

WORSKHOPS

4-8 LEKTIONER



• Skarpere statusmøder
• Skarpere forhandlinger
• Skarpere i telefonen
• Personlig effektivitet
• Inspirerende tavlemøder
• Større kundetilfredshed

VÆRKTØJER

SKARPERE STATUSMØDER
Hvordan bliver I endnu bedre til at planlægge og gennem-

føre skarpe statusmøder med sælger? Hvordan sælger 

I prisjusteringer og sikrer en tilfreds sælger, trods større 

prisnedsættelse.

SKARPERE AFSLUTNINGER
Hvordan bliver I endnu skarpere til at gennemføre og afslutte 

forhandlinger med køber og sælger? Indsigt i 10 mæglerspe-

cifikke afslutningsteknikker. Få slutaccept på prisnedsæt-

telser, dit salær, prisen på ejendommen, købsaftale, m.m. 

Best Practice-eksempler fra sambesøg med mæglere i hele 

landet.

SKARPERE I TELEFONEN
Hvordan giver I købere og sælgere den bedste oplevelse i 

telefonen? Hvordan bliver vi endnu bedre til at fiske vurde-

ringer og fremvisninger? Hvad går vi glip af, når vi ikke er 

skarpe i telefonen? Prøv 3-5 Mystery Shopper opkald, og hør 

hvor skarpe I er i jeres butik. 

6 WORKSHOPS 
Typisk 3-timers inspiration, værktøjer og træning med fokus på det, du ønsker at BOOSTE i din forretning. 

INVESTERING: 
Mæglercoaching (èn til én) udgør Kr. 2.500 + 
moms
Teamcoaching kr. 5.000 + moms
Ovennævnte er timepriser. 
Der er ingen begrænsning i deltagerantal, blot 
deltagerne er fra samme indehaver.
KLIPPEKORT MED 10 TIMERS COACHING UDGØR  
KR. 20.000 + MOMS

PERSONLIG EFFEKTIVITET
Hvordan kan du blive mere effektiv? Hvordan bliver du bedre 

til at prioritere din tid? Hvordan gør du mere, overfor flere, 

endnu bedre. Gør du meget, eller opnår du meget? Hvad gør 

de mest effektive mæglere?

INSPIRERENDE TAVLEMØDER
Vi har udviklet en måltavle med butikkens resultatskabende 

fokusområder. Hvordan bruger du tavlemøder til at fastholde 

fokus, få flere vurderinger, øge salg og kundetilfredshed? 

STØRRE KUNDETILFREDSHED
Hvordan bliver du bedst på Trustpilot? Hvad skal der til, og 

hvad gør de mæglere, der ligger over 9,5?

EFTER BEHOV

2-8 LEKTIONER

VÆRKTØJER



STØRRE  
MARKEDSANDEL

KR. 50.000 – 
100.000

FLERE 
SALG

Kr. 50.000 – 
100.000

STØRRE 
VARELAGER
KR. 40.000 – 

50.000

HØJERE  
KOMMIPROCENT

KR. 20.000 – 
40.000

HØJERE  
SALGSPROCENT

KR. 20.000 – 
50.000

LÆR AF DE BEDSTE BEST PRACTICE FLERE VURDERINGER BEST PRACTICE BEST PRACTICE

BEST PRACTICE SKARPERE

FREMVISNINGER

BEST PRACTICE SKARPERE 

VURDERINGER

SKARPERE 

FREMVISNINGER

SKARPERE 

VURDERINGER

STØRRE SALÆR SKARPERE 

VURDERINGER

STØRRE SALÆR SKARPERE 

STATUSMØDER

SKARPERE 

FREMVISNINGER

ØGET EFFEKTIVITET ØGET EFFEKTIVITET SKARPERE 

AFSLUTNINGER

PERSONLIG 

EFFEKTIVITET

Inkluderet:

Ledersparring

Mæglercoaching

Månedsmøder

Inkluderet:

Ledersparring

Mæglercoaching

Månedsmøder

Inkluderet:

Ledersparring

Mæglercoaching

Månedsmøder

Inkluderet:

Ledersparring

Mæglercoaching

Månedsmøder

Inkluderet:

Ledersparring

Mæglercoaching

Månedsmøder

 RESULTATER!

MÆGLERAKADEMIET

OVENNÆVNTE ER EKSEMPLER. PRISEN AFHÆNGER AF BUTIKKENS STØRRELSE
Med udgangspunkt i dit team og konkurrencesituationen i din by, sammensætter vi et forløb med udgangspunkt  

i de områder, der skal forbedres.

FORLØB
VI TILBYDER FORLØB, DER 
AFHÆNGER AF, HVAD DU 
VIL OPNÅ



MÆGLERAKADEMIET TILBYDER 3 EKSKLUSIVAFTALER
Aftalerne afhænger af, hvilket forløb du ønsker og aftalens løbetid.

I aftale 2 og 3 indgår effektmåling og resultataftale – no cure no pay eller bonus.

”Resultat eller Gratis” og bonusaftale er baseret på forbedringer af nøgletal på boligsiden.dk.

1
EKSKLUSIVAFTALE LØBER I 3 MÅNEDER EFTER AFTALENS UDLØB
Aftalen inkluderer løbende ledersparring og opfølgningsmøde.
Minimum investering i forløb er kr. 30.000 + moms i aftaleperioden.

2
EKSKLUSIVAFTALE LØBER I 6 MÅNEDER EFTER AFTALENS UDLØB
Heri inkluderet ledersparring, 2 månedsmøder med teamet samt 6 mystery opkald.
Minimum investering i forløb er kr. 50.000 + moms i aftaleperioden.
Her tilbyder vi bonusaftale.

3
EKSKLUSIVAFTALE LØBER I 12 MÅNEDER EFTER AFTALENS UDLØB
Heri inkluderer ledersparring, 4 månedsmøder med teamet, 12 mystery opkald og 4 
mystery fremvisninger i egen butik. Nyhedsbrev med up-to-date Best Practice ideer.
Minimum investering i forløb er kr. 100.000 + moms i aftaleperioden.  
Her tilbyder vi “Resultat eller gratis”

MÆGLER
AKADEMIET

 EKSKLUSIV
AFTALE



EKSEMPEL
PÅ FORLØB
MÅL FOR MÆGLER:  
VÆKST TIL 25% MARKEDSANDEL 
+ 15 SALG + 20 I VARELAGER

ALLE I BUTIKKEN ENGAGERES I MÆGLERAKADEMIETS FORLØB
2 fokusmøder med evaluering af resultater og nye indsatser.

Løbende ledersparring med fokus på udvikling i teamet og markedssituation.

Forløbet tager udgangspunkt i eget team og konkurrencesituation i byen.

Evaluering på fokusmøder tager afsæt i resultatudvikling på boligsiden.dk og 

tilbagemelding på Mystery Shopper opkald og fremvisninger i egen butik. 

6 MÅNEDERS MÆGLERAKADEMIET FORLØB. INVESTERING UDGØR KR. 60.000 + MOMS

JANUAR JULI

KICK-OFF
Lær af de bedste

2 timer

BOOST 3
Vind mere -  

sælg mere

3 timer

BOOST 2
Flere vurderinger

3 timer

BOOST 8
Øget effektivitet

1 dag

4 Mystery Shopper opkald og 2 Mystery fremvisninger med egne medarbejdere

KONTAKT OS



Mæglerakademiet
Hyldehavevej 4
2800 Lyngby

info@maeglerakademiet.dk

Niels Lasson, Partner

Mobil: 2085 3506

nl@maeglerakademiet.dk

Martin Frandsen, Partner

Mobil: 2293 2400

martin@maeglerakademiet.dk

Martin Trinity, Partner

Mobil: 2552 5000

trinity@maeglerakademiet.dk


