
Kursus 

Salg & personligt lederskab

Undervisere 

Maibrith Kempka, rådgiver og PH.D. i ledelse   

Marie Gregersen, rådgiver og coach indenfor salg og forretningsudvikling

Pris 

28.500 kr ex moms

Forår 2023 

16-17 marts 

30-31 marts 

13 april

Sted 

København

FÅ 75% af 

udgifterne dækket via 
Iværksætterdanmark



Om kurset
Vil du udvikle dine salgskompetencer og dine evner til at stå 
stærkt i relationen til dine kunder?


Iværksættere og selvstændige er ikke nødvendigvis 
komfortable med at sælge. Alligevel er det dig, der har det 
bedste grundlag for at sælge dit produkt, fordi du brænder 
for din ide – du mangler bare værktøjerne.


På kurset Salg & personligt lederskab etablerer vi et 
stærkt fundament af kompetencer indenfor salg og 
relationer og styrker dit eget personlige lederskab. Vi har 
fokus på, hvad du har brug for, for at kunne udvikle dit salg 
og vækste din forretning. 


Vi klæder dig på til at kunne arbejde strategisk med salg; 
definere de rigtige målsætninger, drive salgsprocesser og 
sikre at du styrkes i din personlige autoritet og i relationen til 
dine kunder og samarbejdspartnere.

På kurset får du bl.a.:


• Kompetenceudvikling indenfor salg, strategi og personlig 
ledelse og -autoritet 


• Konkrete værktøjer til planlægning og eksekvering af salg


• Personlig udvikling via reflektion, konkrete øvelser og 
coachende dialoger


• Personlig handlingsplan som sætter dig i stand til at 
eksekvere sikkert på salget


• Netværk og inspiration fra andre iværksættere


• To individuelle coaching sessioner (før og efter kurset)


• Fuld forplejning på alle 5 undervisningsdage




Kursets indhold
Modul 1 (16-17 marts) arbejder vi med temaer som 

• 	 	 Hvem er min kunde?

• 	 	 Personlig autoritet 

• 	 	 Grundstenene i strategisk salg

• 	 	 Relationsskabelse

• 	 	 Aktiv lytning

• 	 	 Udarbejdelse af værditilbud


Modul 2 (30-31 marts) arbejder vi med temaer som 

• 	 	 Uformel ledelse

• 	 	 Salgsmødet

• 	 	 Consultative selling 

• 	 	 Penge mindset

• 	 	 Prissætning

Modul 3 (13 april) arbejder vi med temaet som 

• 	 	 Genbesøg personlig autoritet

• 	 	 Klar tale (træning) 

•       Målsætning

• 	 	 Personlig handleplan


Herudover får du to individuelle coaching sessioner, hvor 
vi har fokus på, hvad du personligt har brug for at arbejde 
med for at lykkes med salg! 


Kurset er opdelt i tre moduler med to ugers mellemrum, 
således at du har mulighed for at afprøve nye kompetencer 
og værktøjer i mellemtiden, få sparring og justere undervejs.




Undervisere

Marie er selvstændig konsulent, underviser og rådgiver i B2B salg 
og forretningsudvikling samt ledelsescoach. Til daglig arbejder 
hun primært med iværksættere og mellemstore virksomheder og 
deres ledere, som ønsker at løfte deres virksomheder til et nyt 
niveau og øge deres gennemslagskraft. Marie har 15 års erfaring 
indenfor B2B salg, primært i IT-branchen hos bl.a. IBM, og er 
optaget af, hvordan den personlige udvikling kan understøtte og 
indfri den forretningsmæssige udvikling, som hendes kunder står 
overfor at skulle skabe.

Maibrith har med sin Ph.D. inden for feltet ’ledelse i praksis’ 
godt styr på både teorier og praksis i ledelse. Hun træner ledere 
i bl.a. personlig gennemslagskraft, kommunikation, fokus, 
svære samtaler og ledelse af egne reaktioner. 
Maibrith har arbejdet med ledelsesudvikling gennem de seneste 
12 år i store private og offentlige virksomheder som MT 
Højgaard, Dansk Industri og Danmarks Radio. Herudover har 
hun også arbejdet med salg bl.a. i IBM og er i dag partner i 
konsulenthuset WOHA.



Tilmelding 

Tilmeld dig ved at skrive en mail til Marie Gregersen på contact@mariegregersen.com og vi kontakter dig 


Du er meget velkommen til at tage kontakt, hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at høre mere i en uforpligtende samtale.


Tilmeldingsfrist 1. marts 2023 (12 pladser på holdet) 


FÅ 75% af 

udgifterne dækket via 
Iværksætterdanmark

Gennem Iværksætterdanmarks Next Step program kan du søge tilskud til 
kompetenceudvikling og få 75% af kursets pris dækket - Læs mere her 

mailto:contact@mariegregersen.com
https://xn--ivrkstterdanmark-vobd.dk/content/ydelser/saadan-ansoeger-du-om-nextstep/5e9d446e-803e-48ec-9056-3d02b0160cf4/

