
Tel +46 (0)8 505 340 00
Email hq@slgint.com
www.slgint.com

Vi vet att de företag som lyckas bäst under en mässa är de 
som lyckas engagera och inspirera sina besökare.

Vad är det som ligger bakom deras framgång? 

Våra erfarenheter visar att det är förmågan att:

• Skapa förtroende för oss och vår produkt

• Få besökarna nyfikna och vilja veta mer

• Visa intresse för varje besökares enskilda förväntningar 
      och intresse

• Få besökarna att vilja göra affärer med oss

Vi ger er verktygen för att lyckas! 

 

Gör FöretagarTräffen till en bra affär! 
Få fler nöjda besökare med ett professionellt agerande i er monter

Under denna intensiva utbildning, speciellt framtagen för 
Nacka FöretagarTräff behandlar vi:

• Bra förberedelser är nyckeln till framgång.    
Vad är viktigt att tänka på?

• Vilka är besökarnas mål och förväntningar med mässbesöket?
• Den första kontakten och de viktiga öppningsfraserna.
• Vilken säljstil har jag och hur anpassar jag mig till olika besökare?
• Kroppsspråk och vårt agerande på mässan.  
• De olika stegen i dialogen med besökaren. 
• Vad är ett avslut och hur når jag dit?

Programpunkter

SLG International – årets Nackaföretag 2005

Datum & tid

Tillfälle 1
Måndagen den 2 mars
09.00-12.30

Tillfälle 2
Måndagen den 2 mars
13.30- 17.00

SLG-huset, 
Östra Finnbodavägen 29, Nacka

Är Sigun Sjöberg som är verksam som 
utbildningskonsult hos SLG. Sigun har 
mångårig erfarenhet av utveckling och 
träning inom mässdeltagande och mon-
teragerande.

Investering

Plats

Kursledare

Boka en plats på SLGs uppdaterade mässutbildning inför Nacka FöretagarTräff

Anmälan

Partners – 4 platser – ingår i paketet
Utställare plus – 2 platser – 250:-/person

Utställare – 2 platser – 250:-/person

Partners – 4 platser – ingår i paketet
Utställare plus – 2 platser – 250:-/person
Utställare – 2 platser – 250:-/person

Partners:     
4 platser ingår i paketet.

Utställare Plus samt Utställare:  
Erbjuds för 2 platser för 250:-/ person 
exkl. moms

Görs till massutbildning@slgint.com 
senast den 20 februari.

Ev. frågor besvaras gärna av  
Lisa Nüth 08-505 340 00  
lisa.nuth@slgint.com


