STORESUPPORT SOLUTION
– UTBILDNING OCH INSPIRATION
Storesupport Solution – Utbildning och inspiration utbildar personalen i butiken – hur man nyttjar butiken på bästa
sätt för framgångsrik försäljning, hur man förhöjer kundupplevelsen och förbättrar medarbetarskapet. Vi utgår från
dina önskemål och behov och bygger utbildningen utifrån företagets visioner och mål. Våra standardutbildningar
hjälper dig att bättre ta till vara på möjligheterna i din butik.

VI ERBJUDER FÖLJANDE TJÄNSTER
Standardutbildning
Paketerad utbildning
Exponeringsutbildning

Föreläsningar
Seminarier
Store Walks

STANDARDUTBILDNING – Halv- eller heldag för dig som vill utveckla din
förmåga att jobba med visuell försäljning, merförsäljning och hur tankarna
bakom aktiviteten är lika viktiga som det faktiska utförandet.
PAKETERAD UTBILDNING – En utbildning som skräddarsys efter dina
behov och önskemål och utifrån företagets vision och mål. Utbildningen kan
ske halv- eller heldag.
EXPONERINGSUTBILDNING – En utbildning i hur man exponerar varor
för ökad försäljning. Tar upp frågeställningar om hur man nyttjar olika ytor i
kombination med skyltar och ljus. Utbildningen kan ske halv- eller heldag.
FÖRELÄSNINGAR – Vi kommer och föreläser för era anställda/kunder om
butiken som media – hur man nyttjar butiken på bästa sätt för framgångsrik
försäljning, förhöjd kundupplevelse och förbättrat medarbetarskap.
Vi anpassar innehållet så att det blir meningsfullt och användbart för just er.
SEMINARIER – Vi arrangerar ditt frukost- eller lunchseminarium med
intressanta talare om aktuella ämnen.
STORE WALKS – Vi guidar dig bland intressanta och aktuella butiker.
Tillsammans med dig plockar vi med oss intressanta lösningar, aha-upplevelser
och konkreta förändringsmöjligheter. Max 8 pers.

Håll dig uppdaterad och
säkerställ kompetensen i
din verksamhet!

Utbildning tankar medarbetarna med kreativitet
och energi!

Få koll på hur andra gör
för att bli framgångsrika i
kundmötet!

OM STORESUPPORT
Storesupport erbjuder tjänster som utvecklar och gör detaljhandeln i Sverige effektiv och lönsam. Koncernen startades år 2000, omsätter
400
40 MSEK och har 1 500 medarbetare. Huvudkontoret är i Solna, Stockholm.

Stockholm 08-44 80 700

Göteborg 031-743 82 90

Malmö 040-671 41 90

www.storesupport.se

info@storesupport.se

