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2 X 6 DE LEKTIONER

DIN NYE KOMMIMÆGLER BLIVER DYGTIGERE TIL:

• At planlægge en vurdering

• At gennemføre mini V1

• At gennemføre en vurdering

• At følge op på en vurdering

• At gennemføre statusmøder med sælger

• At skabe værdi overfor sælger

• At differentiere sig

• At behandle sælgers indvendinger

• At opbygge tillid

• At afslutte mere effektivt

• At sælge sig selv, din butik og kæden

KOMMI FRA

ØG DIT KOMMI-HANDICAP HURTIGT!
Kommisionering er en benhård disciplin og ny kommimæglere konkurrerer 
med erfarne mæglere og Indehavere – uden handicap som i golfens verden. 
Det koster mange hundredetusinder kroner at oplære en ny kommimægler 
– i hvertfald når du tænker over de mange sager der bliver tabt i oplæringen. 
Vores uddannelse Kommi fra A-Z er målrettet til at løfte niveauet på nye 
kommimæglere hurtigt, så de vinder flere sager hurtigere.

Vi har sammensat er forløb over 2 x 1 dag, som vil øge deres gennem-
slagskraft og hitrate overfor sælger. De vil blive trænet i nye værktøjer og få 
inspiration fra vores oplevelser på mere end 800 vurderinger de seneste 4 
år. Der vil ligeledes være super indlæg fra dygtige ejendomsmæglere, der 
deler ud af deres erfaring og gode tricks!

WORKSHOP 1: BYENS BEDSTE V1
Her får din nye kommimægler 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, butikken og kæden bedst muligt. Vi klæder dem 
på med forskellige strategier for V1 til at skabe værdi over for sælger og 
differentiere sig i forhold til konkurrenterne.

KOMMITRÆNING FOR NYE KOMMIMÆGLERE

INVESTERING: 
Investeringen i 2 x 1 dags workshop udgør 
kun 3.995 kr. + moms. Heri er inkluderet 
kaffe/te og sandwich til frokost. Også 
inkluderet i prisen er inspirerende videoer 
direkte på mobilen, så I altid kan hente 
inspirationen, når I lige har brug for et FIF 
eller et lille BOOST.

På vores hjemmeside kan du finde datoer 
for det næste KOMMI FRA A-Z hold.

Begge dage gennemføres fra kl. 10.00 – 
16.00. Morgenkaffe fra kl. 09.30.

STED: Mæglerakademiet, Egebækvej 98J, 
2850 Nærum

A-Z
WORKSHOP 1: BYENS BEDSTE V2
Her får de konkrete og praktiske værktøjer til, hvordan 
de planlægger, gennemfører og afslutter Byens Bed-
ste Vurdering. 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 afslutningsteknikker.


