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Försäljning
Att kunna sälja sina tjänster och produkter är en 
förutsättning för att få igång och vidmakthålla en 
stark verksamhet!

I vår bransch vet vi dock att många i första hand 
är terapeuter och främst månar om att ge kunden 
en utmärkt behandling. Det är inte alltid den 
rollen kombineras med att också vara en effektiv 
försäljare....

På den här kursen är målet att lyfta deltagarnas 
kunskap om försäljning och se till att det är något 
som upplevs som stimulerande och roligt. Att sälja 
något man vet är till stor nytta för kunden är ju 
faktiskt att göra kunden en stor tjänst!

Vi lyfter deltagarnas kunskap om hur behov 
skapas och hur försäljning individanpassas. Du får 
med dig användbara kunskaper om rätt inställn-
ing och människokännedom som hjälper dig att 
nå ännu högre framgång inom försäljning.

I kursen ingår också metoder för bland an-
nat säljeffektivisering, frågemetoder och mer-
försäljning inom både behandling och produkter. 
Det ska vara  stimulerande och roligt både som 
egenföretagare och som anställd att sälja mera till 
flera och det ger ju även kunden ett mervärde!

Kursledare
Ansvarig för kursen är Anette Hambalek. Anette 
har 30 års erfarenhet i spa- och skönhetsbran-
schen, och mångårig erfarenhet av att driva eget 
dag-SPA och skönhetssalong. Hon är hudterapeut 
och makeupartist. Anette undervisar i hudterapi, 
hot stone massage, aromaterapi, makeup, kundbe-
mötande och säljteknik.

Anette är den verkliga experten på just hur man 
kan jobba med upplägg för att öka sin försäljning 
både till befintliga och nya kunder. Du kommer få 
lära dig knep och idéer om hur du kan förbättra 
till exempel merförsäljning till dina kunder.

Bergqvist Utbildningar
• Ett familjeföretag som utbildat inom massage 

och friskvård sedan 1990.
• Grundades av Lasse Bergqvist som arbetat som 

idrottsmassör på elitnivå i över 30 år.
• Finns i Linköping, Malmö och Stockholm.
• Har medlemskap i följande branschorganisa-

tioner som kvalitetssäkrar utbildningar:
Branschrådet Svensk Massage
Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi 
EuropeActive
International Coach Federation

• Har 2-åriga utbildningar under Yrkeshög-
skolan till Medicinsk massageterapeut respek-
tive Massage- och friskvårdsterapeut.

• Har yrkesutbildningar till följande yrkesroller:
Massageterapeut, Personlig tränare,
Diplomerad coach, Kost- och näringsrådgivare 
och Spaterapeut

• Anordnar ett flertal vidareutbildningar inom 
massage och friskvård.

• Medverkar i forskning runt behandlings-
metoder baserade på klassisk svensk massage.

Kursupplägg och kursdatum
Kursen ges under en heldag. Det blir en blandning 
av teori och praktisk träning för deltagarna där 
idéer kommer tas fram för just din verksamhet. Vi 
tar emot max 20 deltagare per kurstillfälle.

Kursdatum
Inget kursdatum finns utlagt just nu. Skicka gärna 
en intresseanmälan till oss så får du information 
när nya kurser läggs ut.

Kostnad
Kursavgiften är 780 kronor plus moms, totalt 975 
kronor. 

Kursavgiften faktureras och ska vara betald 
cirka en vecka innan kursdagen.

Anette Hambalek
Hudterapeutmästare & makeupartist
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_______________________________________________________________________________
Datum     Underskrift

Anmälan mailas till info@bergqvistutbildningar.se, alternativt skickas per post till vår adress i Linköping 
som du ser i sidfoten nedan:

Intresseanmälan till Försäljningsteknik

Efternamn

Utdelningsadress

Mobiltelefon

Förnamn

Postnummer och ort

Telefon bostad

Telefon arbete

E-mail

Vi skickar dig en bekräftelse så fort vi tagit emot din intresseanmälan.
När nya kursdatum läggs ut återkommer vi till dig med information.

Din intresseanmälan innebär ingen förbindelse att anmäla sig till en framtida kurs.


