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HVORDAN ER UDDANNELSESPROCESSEN?  
 

På billedet til højre ses 
uddannelsesprocessen. Samlet løber 
den over en periode på knap 2 måneder. 
I den periode er der forskellige 
aktiviteter der alle har til formål at sikre 
dig det størst mulige udbytte. Herunder 
følger uddybende beskrivelse af 
uddannelsesmodellens enkeltdele.  

 

Uddannelsesperioden starter med ”genopfriskning af salgsviden”, hvor du via vores online 
salgsakademi får adgang til videoer, quizzer og opgaver indenfor den klassiske salgsskole.  

 

7 dage før kursusstart modtager du ”klar til kursus”, som dels indeholder en kort forberedelse 
(max 30 min), og som dels sikrer dig at du kan være 100% tilstede på kursusdagene. 

 

Intensiv workshop – 2 sammenhængende dage (9-17). Opbygningen af kurset, og det der gør os i 
stand til at komme igennem 8 dages pensum på 2 dage, indbefatter at vi til sidst konkluderer, 
hvordan de fire skoler i 4D metoden, benytter sig af mange af de samme metoder – dog alligevel 
forskelligt. Derpå udpeger vi de centrale forskelle, der giver dig adgang til nye effektive 
kommunikationsmetoder.  

 

Umiddelbart efter kursus vil du modtage en række små træningsopgaver, der sikrer dig at du får 
implementeret både den nye tænkning og de nye metoder i dit daglige salgsarbejde. Der er tale om 
opgaver du løser indenfor rammerne af dit normale arbejde, hvilket vil sige at du ikke skal tage en 
masse tid ekstra ud til at lave opgaverne.  

 

2 uger efter kursus afholdes den første online masterclass, der har skolerne Løsningssalg og 
Challenger sale som tema. Der vil dels være teoretiske oplæg, men hovedfokus er den praktiske 
anvendelse af både tænkningen såvel som metoderne i de to skoler.  

4 uger efter kursus afholdes den anden online masterclass, der har skolerne klassisk salg og 
Pitching som tema. 

6 uger efter kursus afholdes 3 timers online 4D workshop. Det er kun for de deltagere, der har 
arbejdet med metoderne efter kurset. Årsagen er at deltagerne skal være fagligt beredte til at 
kunne bringe metoderne fra alle de fire skoler pragmatisk refleksivt i anvendelse på konkrete 
kundesager, hvilket netop er det 4D workshoppen handler om. Deltagelse på denne workshop 
kræver tilmelding, men der kræves ikke yderligere betaling. 

Genopfriskning 
af salgsviden

Videoer, quizzer 
og opgaver

Klar til kursus
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praktisk  
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workshop

Ad nye veje til at 
din kundesag

Masterclass x 2

1,5 time online 
om to af de fire 
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Effektsikring 
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trænings- og 
anvendelses-
opgaver

Workshop 4D
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til 4 løsninger
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