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En inspir
”Jag var i går och besökte ert
event Säljdagen 2014. Vill tacka
för ett sjukt bra event, det bästa
jag varit på.”
”Skön harmoni bland talarna.
Härliga skratt och bra energi.
Jag fick en del ”AHAs” och
verktyg att ta med hem. Tack!”
”Otroligt inspirerande föreläsningar med enormt hög klass.”
”Det kändes att det fanns en
röd tråd genom hela dagen.
Mycket skratt och positiv energi,
tiden gick fort.”

Plats och tid
Stockholm, Oscarsteatern,
måndag 2 mars, kl. 12.45-18.20
Malmö, Slagthuset,
tisdag 3 mars, kl. 12.45-18.20

Boka idag,

Pris
2 190:-/person

t!
i fjol slutsål

VIP-paket
2 590:-/person
Plats på parkett och signerad bok ”Trollbind dina
åhörare” av PG Wettsjö och Helena Bolsöy.
Gå 6, betala för 5
Alla priser ex. moms

Arrangörer

”Alla talare var grymma! Stort
tack för idag!”

Citat från 2014 års deltagare

Media partners

Partners

er,
Gå 6 person
!
betala för 5

STOCKHOLM 2 MARS
MALMÖ 3 MARS

Anmälan och mer info
www.saljdagen.se
Tel. 018 - 34 92 80

på
Boka plats
e
saljdagen.s

Säljdagen arrangeras av EQP och Lundalogik. Copyright Säljdagen/EQP Business School AB. Mer info och anmälan www.saljdagen.se

Konferencier
Michael Halvarson
Föreläsare
PG Wettsjö
Mia Törnblom
Christer Olsson
Susanne Pettersson
Jörgen Oom

2 MARS STOCKHOLM

3 MARS MALMÖ

Oscarsteatern

Slagthuset
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Michael Halvarson

Michael Halvarson är en internationellt känd och etablerad magiunderhållare och konferencierer. Dessutom arbetar han som säljare. Vem kan
vara bättre att leda Säljdagen? Michael har en unik kombination av
humor, fingerfärdighet och scenisk närvaro. Han är expert på att överraska
och engagera åskådarna och skapa den där speciella stämningen till
varje event, som man minns långt efteråt.

PG
Wettsjö

PG Wettsjö

Säljrekord – testa en gång till!
På Säljdagen har du lyckan att få lyssna till kanske Sveriges
främsta och populäraste Säljföreläsare PG Wettsjö. PG
har gjort succé de tidigare år han deltagit på säljdagen.
Ingen säljföreläsare har fått högre betygsutvärderingar
än PG under alla våra säljevent. Här lovar vi en magisk
inledning i ett rasande högt tempo.

Susanne Pettersson

”Skapa ditt
vinnartillstånd”

Tror du att du kan bli den bästa säljaren,
eller tror du det inte? Susanne Pettersson är
en fantastisk inspiratör och föreläsare som
med målande bilder och en enorm pedagogisk
förmåga visar hur du som säljare skapar ditt
eget vinnartillstånd.

Vi törs därför lova en riktig motivationscocktail. Detta är ett event som inte bara säljare och säljchefer
kommer uppskatta, utan alla med kundkontakt. Det är ett event som ingen med kundrelationer vill
missa!
Nu är det dags att slå hål i säljtaket och skapa problem för konkurrenterna!
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Mia Törnblom

Susanne
Pettersson

”Du säljer!”
Mia
Törnblom

Christer Olsson

Kunden köper inte din produkt, den köper dig! För
att lyckas väl som säljare behöver du vårda och
bygga ditt personliga varumärke. Mia pratar med
glöd och engagemang om hur du lyckas med din
personliga marknadsföring. Mias mål med varje
föreläsning är att ge mod och inspiration och samtidigt visa att all förändring är möjlig.

Jörgen Oom

”Du läcker vad du tänker”

En fartfylld föreläsning om de signaler du sänder
ut till dina kunder. Vad signalerar du till dem
utan att veta om det, och vad kan du göra
åt det? Christer Olsson har arbetat som
framgångsrik säljare och ledare i flera stora
företag. Med en enorm skicklighet på
scen rör han sig mellan vardagligt
Christer
sunt förnuft och stringenta akademiska
resonemang.
Olsson

Vi fortsätter att leva upp till vårt rykte – Sveriges bästa säljevent! Tidigare års
säljdagar har haft extremt nöjda kunder som gett oss marknadens högsta betygsutvärderingar.
Årets Säljdag som går i inspirationens tecken kommer inte bli något undantag. Boka plats
idag, förra gången blev det slutsålt flera veckor innan eventets genomförande!
Vi har lyckats med konststycket att samla några av landets populäraste sälj- och motivationsföreläsare på samma scen samma dag! Eller vad sägs om PG Wettsjö, Susanne Pettersson,
Christer Olsson, Mia Törnblom och Jörgen Oom. Dessutom kryddar vi dagen med en
magisk, i ordets rätta bemärkelse, konferencier – Michael Halvarson.

Magisk konferencier!

Michael
Halvarson

SÄLJDAGEN 2015 – SLÅ HÅL I SÄLJTAKET!

”Våga vara bäst”

Jörgen
Oom

Vad säljer bäst? En vinnande attityd eller en
bra produkt/tjänst? Jörgen Oom är föreläsaren
som sätter fingret på det viktigaste och som
menar att det gäller att prata lika mycket till
hjärtat som till hjärnan hos människor om man
vill skapa motivation. Jörgen ger en dynamisk
föreläsning med en mix av beprövade modeller
och praktiska verktyg.

Boka idag på saljdagen.se

AGENDA
12.45

Michael Halvarson inleder

12.55

PG Wettsjö

13.55

Paus

14.20

Susanne Pettersson

15.05

Christer Olsson

15.55

Paus

16.45

Mia Törnblom

17.30

Jörgen Oom

18.15

Michael Halvarson avslutar

18.20

Slut för dagen

