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HØJERE
SALGSRATE



• Få best practice inspiration fra mæglere med 
høj salgsrate

• Få værktøjer til at strukturere din opfølgning 
overfor køber og. sælger

• Få inspiration til at gennemføre professionelle 
statusmøder

• Styrk din argumentation når du skal sætte 
prisen ned (justere prisen)

• Øg din gennemslagskraft overfor sælger
• Lær at skabe tillid til din pris, dine 

omkostninger og salgsplan.
• Få inspiration til at gøre udbudsprisen til 

”vores pris” fremfor ”din pris”
• Øg din salgsrate, bundlinie og 

kundetilfredshed.

BRUG DIN SALGSRATE SOM 
KONKURRENCEPARAMETER

Det er ny normal på boligmarkedet. Putin effekten gør 

indtryk på nye købere, hvor markante stigninger i energipri-

ser, højere rente og strammere kurs fra bankerne påvirker 

liggetiderne overalt i landet markant. Salgstallene ligger lige 

nu 25 – 50% lavere i store dele af landet. Mange mæglere 

har allerede fordoblet deres varelager i en periode på kun 12 

måneder.

Der er store omkostninger forbundet med en lav salgsrate. 

Retursager, store omkostninger til markedsføring, dårlig 

tidsudnyttelse og forringet konkurrenceevne, hvis konkurren-

terne har en større salgsrate.

NY WORKSHOP
STYRK DIN BUNDLINIE, MARKEDSANDEL 
OG KUNDETILFREDSHED

INVESTERING: 
Læs mere om kurset på Mæglerakademiets 
hjemmeside, der afholdet i Nærum, Aalborg og 
Horsens.

Workshoppen gennemføres fra kl. 09.00 – 16.00 
Investeringen er kr. 2.450,00 + moms pr. person, 
inklusiv frokost.

Få et tilbud på at afholde kurset for KUN jeres 
forretning. Kurset er godkendt med 6 DE lektioner. 

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

HØJERE SALGSRATE

6 DE LEKTIONER

Nøglen til en høj salgsrate ligger i 2 områder:

1. Mæglerens evne til at strukturere opfølgning og gennem-

føre professionelle statusmøder

2. Mæglerens evne til at sætte prisen ned og bevare en 

tilfreds kunde (10 på boligsiden)

På det nye 1 dags kursus ”Større salgsrate” sætter har vi 

ladet os inspirere af mæglere i hele landet med salgsrater på 

90% og derover. Vi har sammensat en koncentreret works-

hop spækket med inspiration og værktøjer – uanset om du 

er ny eller erfaren mægler.


