STORESUPPORT BRANDS – SÄLJTJÄNSTER
Storesupport Brands – Säljtjänster är tjänsten för dig som har ett behov av säljare, som du snabbt behöver tillsätta
för att inte tappa tempo och försäljning. Du kan ha dem som inhyrda eller på entreprenad, vid till exempel
kampanjperioder där du behöver förstärka ditt säljteam, eller vid vakanser.
Oavsett vilket behov du har kan du välja att hyra in en säljare som du själv arbetsleder eller så lägger du lösningen
på entreprenad där vi står för arbetsledning och uppföljning.
SÄLJTJÄNSTER ERBJUDER
Säljare Bemanning
Säljare/säljledning Entreprenad
Innesäljare
Säljledning
SÄLJARE BEMANNING – Tjänsten för dig som har ett behov av
en säljare eller helt säljteam där du själv eller någon inom ditt företag
arbetsleder. Av oss får du alltid erfarna säljare oavsett om behovet är
långvarigt eller kortvarigt.
SÄLJARE/SÄLJLEDNING ENTREPRENAD – Tjänsten för dig
som har ett behov av behov av en säljare, ett helt säljteam och/eller
säljledning där du vill där du vill att vi tar ansvaret för arbetsledning
och uppföljning. Av oss får du alltid erfarna säljare oavsett om
behovet är långvarigt eller kortvarigt. Vi erbjuder både inne- och
utsesäljare.
INNESÄLJARE – Tjänsten för dig som behöver förstärka
ditt försäljningsteam med en innesäljare. Vi erbjuder även ren
telemarketingpersonal.

vi skräddasyr uppdraget
för att tillgodose ditt
unika behov!

Vi garanterar effektivitet
och ett professionellt
utförande.

OM STORESUPPORT
Storesupport startades år 2000 och är ett privatägt tjänste- och bemanningsföretag för
detaljhandeln. Vi har idag 1200 verksamma konsulter och 56 tjänstemän på våra
kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi arbetar rikstäckande och låser oss inte
till storstäderna. Med vårt systerbolag i Kanada har vi en spännande insyn på den
trendsättande nordamerikanska retailmarknaden.

Stockholm 08-44 80 700

Göteborg 031-743 82 90

Malmö 040-671 41 90

Genom effektiv datainsamling får du tillgång
till viktig marknadsdata
och djupa insikter, direkt
från fältet.

REFERENSER
Blomsterlandet
Granngården
Jula
K-Rauta
Bauhaus

www.storesupport.se

Åhléns
KappAhl
Arla
Löfbergs

info@storesupport.se

