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AMU-kursuspakker til salgskonsulenter 

KURSUSFAKTA 

MÅLGRUPPE 

Kurserne er rettet mod 
personer med en 

uddannelsesbaggrund til 
og med erhvervs-

uddannelsesniveauet, 
men alle kan deltage 

 

VARIGHED 

Typisk 1-3 dage. 

 

KURSUSPRIS 

Kurserne koster typisk 
108 kr. eller 184 kr. pr. 

dag i 2016 for 
målgruppen. 

 

GODTGØRELSE & 
TILSKUD 

Der gives godtgørelse for 
tabt arbejdsfortjeneste, 
og tilskud til transport, 

kost og logi. 

 

KOMPETENCE-
FONDE 

I mange tilfælde er der 
kompetencefonde, hvor 
man kan få yderligere 

tilskud  

LÆS MERE 

I folderen AMU-kurser – 
kort fortalt 

 

 

 

 

SALGSKONSULENTER ER 

EFTERTRAGTEDE 

Handelsvirksomheder er afhængige 
af dygtige salgsfolk, der er gode til at 
rådgive om produkter og services, 
skabe loyale kunderelationer og ikke 
mindst til at sælge, og 
salgskonsulenter er efterspurgte af 
virksomhederne.  

Som salgskonsulent skal du vejlede 
og sælge virksomhedens produkter 
og services. Du er dermed 
virksomhedens ansigt udadtil og får 
ofte hurtigt et stort ansvar i 
virksomheden. Foruden salg skal du 
også vide en del om indkøb, tilbud og 
sammenligning af priser.  

  

 

 

FLERE KURSUSPAKKER TIL SALGSKONSULENTER  
HAKL har udviklet flere kursuspakker og mange selvstændige korte kurser i salg – 
både til den rutinerede salgskonsulent, der ønsker at gå i dybden med nye trends, 
og til den konsulent, der er ny i branchen eller har været væk i et stykke tid.  

Foruden de forløb, som vi har sammensat efter dialog med branchen og branchens 
uddannelsesinstitutioner, er det også muligt at sammensætte kurserne efter 
virksomhedens særlige behov. Spørg skolen om dette. 

DEN KOMPLETTE SALGSKONSULENT 
Den komplette salgskonsulent er et forløb der består at fire selvstændige 
kursusforløb til genopfriskning og styrkelse af alle hjørner af dit salgstalent.  

Du kan sagtens vælge et af de 4 forløb, alt efter hvad der passer dig og din 
virksomhed bedst, og forløbene kan strækkes over en længere periode, så du ikke 
er væk fra virksomheden i mere end 2-3 dage ad gangen. 

Forløbet består af 4 helt centrale elementer, der løfter dine og virksomhedens 
kompetencer inden for dagens B2B-marked: 

 Grundlæggende salg, 8 dage 

 Salg og markedsføring, 9 dage 

 B2B-sælgeren, 8 dage 

 E-handel, 10 dage 

SALGSKONSULENT – ET 26 DAGES FORLØB FOR LEDIGE 
Er du ledig, er der mulighed for at tage dette forløb under 6 ugers jobrettet 
uddannelse for ledige. Hør mere om dine muligheder i jobcenteret eller A-kassen, 
eller hos den skole, der udbyder forløbet.  

http://www.uddannelsesnaevnet.dk/
https://www.uddannelsesnaevnet.dk/public/dokumenter/Efteruddannelse/AMUkurser%20-%20kort%20fortalt_14-06-2016.pdf
https://www.uddannelsesnaevnet.dk/public/dokumenter/Efteruddannelse/AMUkurser%20-%20kort%20fortalt_14-06-2016.pdf
https://hakl.amukurs.dk/strukturside.aspx?CourseStructure_ExtendedID=1314
https://hakl.amukurs.dk/strukturside.aspx?CourseStructure_ExtendedID=1315
https://hakl.amukurs.dk/strukturside.aspx?CourseStructure_ExtendedID=1316
https://hakl.amukurs.dk/strukturside.aspx?CourseStructure_ExtendedID=1317

