
Innbydelse til   
Utviklingsprogrammet

Vokse som menneske og 
utvikles som selger

Vi utvikler bevisste selgere som vil lære 
mer om hvordan ”Close dealen” og 

skape fornøyde kunder!



Næringslivet er i stadig utvikling. Konkur-
ransen om kundene øker. Krav og forventnin-
gene til bedriften er hele tiden i endring. Det er 
avgjørende å få ut produktene til kundene.

Selgeren har en viktig innflytelse på selskapets 
suksess og akkurat som i idretten, må de trene 
for å forbedre evnen til å selge.

Moderne bedrifter har bevisste selgere som 
oppnå toppresultater samtidig med at de  
skaper fornøyde kunder. De inspireres av å være 
i forkant og de vil lære mer om hvordan salgs- 
prosesser fungerer. De har en sterk indre 
drivkraft og vilje til å utvikle seg.

Dette er fremtidens selgere!

HOVEDMÅL

Vokse som menneske og 
utvikles som selger 

Dette er et program for deg som ønsker å ta et nytt steg 
i din personlige utvikling. Du blir bedre kjent med deg 
selv. Du får ny energi og du utvikler deg i rollen som  
selger og som leder. Du oppdager nye muligheter og  
andre måter å tenke på som vil forbedre salget! 

Vår erfaring er at endring tar tid. Derfor er dette en 
utviklingsprosess som vi bruker 6-8 måneder på å  
gjennomføre. Vi møtes på felles samlinger for å dele  
erfaringer, lære og bli inspirert av hverandre. 
 
Hver læringsprosess er individuell, derfor får du også 
coaching som en personlig oppfølging mellom samlin-
gene. For å skape et unikt læringsmiljø fokuserer vi på 
reelle og viktige behov og situasjoner du kjenner deg 
igjen i. 



Med dette som utgangspunkt, inviteres du 
til utviklingsprogrammet  

Vokse som menneske og 
utvikles som selger

MÅLGRUPPE

Du arbeider i dag med salg som salgssjef, 
account manager, selger eller lignende. 

STRUKTUR

P 3 felles samlinger (2 + 2 + 2 dager)               
P 3 individuelle coachinger á 4 timer

RAMMER

Utviklingsprogrammet gir deg: 

P Kraft og mot til å gå fra ord til handling 
P Ny energi, inspirasjon og handlingskraft

P En dypere forståelse for hvordan lede og 
     inspirerer andre mennesker 

P Evnen til å se bak alle symptomer og ha 
     fokus på årsaker

P Innsikt om hvordan teamarbeid påvirker 
     salgsresultatet
 
KONTAKTINFORMASJON

Stefan Ivansson
stefan.ivansson@concern.se 
+46 706 22 70 97
Kristian IV:s väg 3, Box 838 
301 18 Halmstad, Sverige



Concern
Concern DA er et svensk-norsk firma som består av 
Hans E. Anonsen og Stefan Ivansson, www.concern.se. 
Vår trening har gjort Concern DA til å være ledende 
i Skandinavia i lys av kundens økonomiske vekst, 
kvaliteten på den daglige driften og inspirasjon hos 
kundens ansatte.

Stefan Ivansson – Partner
Utdannet Sosionom, Management konsulent og Coach. 
Stefan har i mer enn 30 år utviklet ledere, team,  
bedrifter og idrettsutøvere til å forbedre sine presta-
sjoner og utnytte mer av sitt eget potensial. Stefan er 
skaperen av Concerns unike filosofi og arbeidsform 
om hvordan jobbe med utvikling av mennesker, ledere, 
team og organisasjoner. Han har solid erfaring fra å 
bygge prestasjonskulturer. 
Han har gjennomført en rekke omfattende ledelse- og 
organisasjonsutviklingprosjekter i Sverige og Norge. 
Stefan har erfaring fra håndball på elitenivå som spiller, 
trener og leder. Han har coachet det norske golf lands-
laget og profesjonelle European Tour spillere. Stefan 
har siden 80-tallet fremgangsrikt jobbet med salg og 
salgsprosesser i Norge og Sverige. Hans inspirasjon 
er å utvikle den indre drivkraften hos mennesker som 
jobber med salg.

Hans E. Anonsen – Partner
Utdannet siviløkonom med lang erfaring fra topp- 
ledergrupper og senere også utdannet psykotera-
peut. Hans har vært styreformann og styremedlem 
i store og små organisasjoner. Han har omfattende 
innsikt i hva som gjør at noen bedrifter lykkes og 
andre forsvinner. Som partner i Concern har han de 
siste 15 årene arbeidet med å utvikle mennesker og  
organisasjoner. Hans er også brukt som operativ leder 
i krevende situasjoner.   
Anders Holm - Samarbeidspartner
Utdannet sivilingeniør med 20 års erfaring fra norsk 
oljebransje både innen teknisk og salg. Han har  
befalsutdanning, og erfaring som spiller på øverste 
nivå i norsk håndball. Anders har jobbet for en av 
verdens ledende IT-selskaper mot det norske off-
shoremarkedet i 13 år. De siste 8 årene som account 
manager, hvor han årlig har levert salgsresultat over 
budsjett. Siden 2012 har Anders utdannet seg for å 
kunne coache andre. Dette har gitt ham positiv energi, 
og bidratt til bedre resultater og et mer spennende 
liv. Anders brenner nå for å dele sine erfaringer med  
andre, slik at de kan få ny energi og en mer spennende 
og givende hverdag. 

www.concern.se


