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Nyt forløb: 
Salgspsykologi og grundlæggende salg
Salgspsykologi og grundlæggende salg består af et relevant mix af 
arbejdsmarkedsuddannelser og akademi-uddannelse. Forløbet er 
sammensat så du med ”ført” hånd kommer til at arbejde med dine 
salgskompetencer på en tryg måde, hvor tempo og din mulighed for 
læring går hånd i hånd. 
På dette forløb får du en bred uddannelse i salg, hvor du ender med et 
eksamensbevis i hånden.



Formål: 
Formålet med uddannelsen er at give dig en forståelse af de Psykologiske værktøjer, du kan bruge for at optimere 
din kommunikation til din og din kundes bedste. Altså hvordan du skaber troværdighed og langvarigt samarbejde. 
Du vil også få redskaber til at sælge din arbejdsplads, så du på lang sigt formår at tiltrække og fastholde kunder til 
de forskellige ydelser, I udbyder. 

Du får en personlighedsanalyse, så du kan forstå dig selv, dine kolleger og kunderne bedre. Du lærer at agere i 
forhold til forskellig kundeadfærd samt at tilpasse egen kommunikation til forskellige kundetyper for derved at 
opnå bedre kommunikative resultater med kunder, kolleger og samarbejdspartnere. Du vil ved afslutningen stå 
med en værktøjskasse, der kan bruges i det daglige arbejde i servicefeltet. 

Forløbet er sammensat, så det matcher din hverdag. Forløbet er et samarbejde mellem Tietgen KompetenceCenter 
og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.  

Der er tale om et praksisnært lærings- og træningsforløb opdelt over 2 måneder med særligt fokus på de faglige 
temaer som arbejdet med salg omfatter. 

Modul 1-4 består af AMU-målene: 40003 Salgsteknik for Salgs- og servicemedarbejdere + 46472 Personligt salg, kundens behov og løsninger + 40338 Anvendelse 
af forhandlingsteknik i detailbranchen + 40448 Salgsledelse. Modul 5 består af faget ”Salgspsykologi og grundlæggende salg” på akademiuddannelsen Salg og 
markedsføring. 

Målgruppe: 
Forløbet henvender sig til faglærte og ufaglærte personer, der gerne vil dygtiggøre sig i salg og service. Det er både 
til dig der arbejder med kundekontakt i små og mellemstore (detail)virksomheder, eller til dig som ønsker en god 
basisviden om salgspsykologi og grundlæggende salg til brug i din fremtidige karriere. 

Udbytte: 
Du får en god og solid ”værktøjskasse”, som du kan bruge som salgs- og servicemedarbejder. 
Du vil gennemgå en personlig udvikling, der gør dig i stand til at kommunikere bedre med forskellige personprofiler. 
Du vil lære at lukke et salg og skabe den rigtige personificerede service, der skaber tilfredse kunder. Du bliver en 
tillidsskabende person, der kan skabe resultater i din organisation. 

Afholdelsessted:  
Tietgen KompetenceCenter, Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV  
og/eller UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1, 5000 Odense C. 



Indhold: 

Modul 1 (2 dage): Salgsteknik for Salgs og 
Servicemedarbejdere 
(AMU-mål: 40003) 
 Kundekontakt i forbindelse med salg af

virksomhedens produkter og services.
 Den indledende kontakt til kunden
 Lytte til kundens behov og forventninger
 Gennemføre salg, herunder bruge teknikker til at

afslutte salg.

Modul 2 (3 dage): Personligt salg - kundens behov og 
løsninger 
(AMU-mål: 46472) 
 Kundekontakt i en salgssituation.
 Salgsteknikker, der benyttes i en struktureret

personlig salgssamtale
 Spørgeteknik
 Behovsanalyse og argumentationsteknik
 Efterservice og klagebehandling.

Modul 3 (2 dage): Anvendelse af forhandlingsteknik i 
detailhandlen 
(AMU-mål:  40338) 
 Forhandlinger med kunder i salgssituationer

eksempelvis med afsæt i virksomhedens idé og profil
 Langvarige kundeforhold og øget omsætning og

indtjening.
 Planlægning og gennemførsel af forhandlinger med

leverandører i forbindelse med indkøbssituationen
 Konkurrencedygtige indkøbsbetingelser
 Forhandlingssituationen og dens faser
 Forhandlingsteknikker i serviceprocesser.

Modul 4 (3 dage): Salgsledelse 
(AMU-mål: 40448) 
 Opstilling af relevante resultatmål
 Grundlæggende metoder til at fremme

medarbejdernes motivation, aktivitetsniveau og
resultatskabelse

 Optimering af målopfyldelse
 Nedbrydning af resultatmål til operationelle

aktiviteter og handlinger
 Sikring af sammenhæng mellem resultatmål og

aktivitetsindsats
 Vurdering af effekt af forskellige salgsmetoder

Modul 5 (4 dage): Salgspsykologi og grundlæggende salg 
(forkortet) 
(Akademi) 
 Personprofil og personlig adfærd
 Identifikation af kundemotiver og kundemål
 Verbal og nonverbal kommunikation
 Kommunikationsværktøjer og modeller
 Spørgeteknik og aktiv lytning
 Emnegenerering
 Salgsbrevet
 Telefonsalg og mødebooking

 Præsentationsteknik
 Indvendingsbehandling
 Værdibaseret salg
 Personlig planlægning og udvikling
 Stresshåndtering
 Håndtering af konfliktsituationer og reklamationer.

Opgave og eksamen 

Tidsplan: 
Undervisningen afholdes på følgende datoer: 

Del 1 Del 2 

Modul 1 (AMU 40003) Modul 5 (Akademi) 

Modul 2 (AMU 46472) 7/4 2021,  14/4 2021,  21/4 2021 og 28/4 2021 

Modul 3 (AMU 40338) 

Modul 4 (AMU 40448) 

3/2 - 4/2 2021

9/2 - 10/2 og 11/2 2021

11/3, 12/3 og 15/3 2021

4/3 og 5/3 2021



For tilmelding kontakt: 

Vibeke Vesterskov Nielsen  
Kursussekretær  
Tietgen KompetenceCenter 
Telefon 6545 2004  
Mail vvni@tietgen.dk 

Susanne Hansen 
Studiesekretær 
UCL Erhvervsakademi og 
Professionshøjskole 
Telefon 6543 4800 
Mail suha@ucl.dk  

Økonomi:  

Del 1 Arbejdsmarkedsuddannelse 
 Deltagergebyr: Pris pr. deltager er kr. 1.446,00 (2020 priser) for 10 dage. For deltagere uden for målgruppen

betales fuldt deltagergebyr svarende til kr. 5.737,50. Priserne reguleres ift. gældende regler på området.
 VEU-godtgørelse: Der kan søges om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring via www.efteruddannelse.dk.

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 100 procent af den højeste dagpengesats. For at få VEU-godtgørelse og
befordringstilskud skal du opfylde nogle betingelser. Det aktuelle regelsæt er beskrevet her 1

Del 2 Akademiuddannelse 
 Deltagergebyr, del 2 AU: kr. 7.500,-
 SVU –godtgørelse. Det er muligt at søge om SVU, som er et tilskud til tabt arbejdsfortjeneste imens du er på

uddannelse. Se mere på svu.dk.
 Omstillingsfond: Det er muligt at søge om et tilskud på kr. 10.000 om året til uddannelse. For mere

information kontaktes Susanne Hansen på suha@ucl.dk

Derudover kan du ansøge den overenskomst aftalte kompetencefond inden for eget beskæftigelsesområde om 
tilskud til at dække kursusudgifter på AMU og AU.

Hvis du ønsker at starte på akademimodulet ”Salgspsykologi og grundlæggende salg”, og ikke opfylder de 
ordinære adgangsbetingelser, kan du via en realkompetencevurdering blive sidestillet med ansøgere der 
opfylder adgangsbetingelserne og herved få adgang til uddannelsen. 

Vi vurderer om din viden, færdigheder og kompetencer modsvarer de ordinære krav, der stilles til adgang på 
dette modul. Dette foregår oftest som en samtale. 

For yderligere information kontakt: 

Thomas Bystrup-Kjær 
Chefkonsulent  
Telefon 2261 6576 
Mail thbk@tietgen.dk 

Lars Grøndahl Schou 
Mulighedsskaber 
UCL Erhvervsakademi og 
Professionshøjskole 
Telefon 2912 7675 
Mail lagr@ucl.dk 

1 http://www.veug.dk/Borger/VEU-godtgoerelse/Satser/Sats-for-VEU-godtgoerelse 
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