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KOMMI FRA

FORMINDSK DIT KOMMI!HANDICAP HURTIGT!
Kommisionering er en benhård disciplin og nye kommi-
mæglere 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 
gennemslagskraft 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 ligele-
des 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 mæg-
lere 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.

OVERSKRIFTER " V1 STRATEGI
Hvordan gennemfører du mini V1 på telefonen?

• Hvordan forbereder du dig på at vinde V!?

• Hvordan vinder du V1?

• Hvordan planlægger vurderingen, så du kan lukke på V1?

• Hvordan kommer du så langt som muligt på V1?

• Hvordan skaber du værdi for evt.  V2?

• Hvodan skaber du tillid til dig og din butik?

• Hvordan skaber du værdi overfor sælger?

• Hvordan differentierer du dig overfor sælger?

KOMMITRÆNING FOR NYE KOMMIMÆGLERE

A!Z



Ring til os på telefon 71 999 299
Egebækvej 98J - 2850 Nærum - info@maeglerakademiet.dk

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
• 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

INVESTERING: 
Investeringen i 2 x 1 dags workshop  udgør 
kun 4.995 kr. + moms. Heri er inkluderet 
kaffe/te og sandwich til frokost.

Find datoer for næste hold på vores 
hjemmeside.

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

Deltager og Indehaver modtager endeligt 
program  ved tilmelding.

WORKSHOP 2: BYENS BEDSTE V2
Her får de konkrete og praktiske værktøjer til, hvordan de planlægger, 
gennemfører og afslutter Byens Bedste 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 afslut-
ningsteknikker.

OVERSKRIFTER: V1 OG V2 STRATEGI " NÅR DU IKKE ALTID  
LUKKER PÅ V1.
• Hvordan og hvor tæt følger  du op på sælger?

• Hvis du ikke lukker på V1, hvordan lukker du så på V2?

• Hvordan faciliterer du prisen på boligen, så det bliver ”vores” pris og ikke 
din pris?

• Hvordan sælger du dit salgsforløb, din pris, dit salær og omkostninger?

• Hvordan præsenterer du kommiaftale, salgsbudget og salgsplan/hand-
lingsplan for sælger?

• Hvilken indvendinger møder du og hvordan behandler du dem? Her 
gennemgår og træner vi de ”hårdeste”.

• Hvilke afslutningsteknikker anvender du? Her gennemgår og træner vi de 
stærkeste og mest effektive.
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