
AKADEMIUDDANNELSE  
FOR B2B SÆLGERE

Eksklusivt for virksomheder tilknyttet Dansk Maskinhandlerforening, 
Maskinleverandørerne, GAFSAM og Brancheforening for 
Skov-Have-Park forretninger

Vil du udvikle nye talenter  
eller aktivere dine  
medarbejderes potentiale?



Vi er i fuld gang med at udvikle  
et akademiforløb i samarbejde  
med HEG og Erhvervsakademi  
Dania for særligt talentfulde  
sælgere i maskinbranchen.

Målet er at tiltrække, uddanne  
og fastholde dygtige Business- 
to-business sælgere. Den type 
sælgere, der kan gøre en for- 
skel internt og på bundlinjen i  
maskinbranchen.

Deltagerne går på akademi- 
uddannelsen sideløbende med, at 
de arbejder i jeres virksomheder. 

En akademiuddannelse er en  
kort, videregående uddannelse.  
Undervisningen forener teori med 
problemstillinger og cases fra netop 
jeres verden, hverdag, udfordringer 
og mål. En akademiuddannelse 
består af flere akademifag. 

Vi har sammensat en fagrække, 
der både har stort fokus på business- 
to-business salg samt salgets og 
sælgerens rolle i sammenspil  
med andre funktioner hos jer ude i 
virksomhederne.  

Uddannelsen består af:

+    Salg og salgspsykologi
+    Strategisk salg
+    Lederens forretningsforståelse
+    Kommunikation i praksis
+    Erhvervsret
+    Afgangsprojekt 

Pris, tid og sted
Hvert akademifag består af 6-8  
undervisningsdage, der bliver 
afviklet i små moduler på fx 2+3+3 
dage, samt en eksamensdag.  
Desuden er der et afgangsprojekt 
med en afsluttende eksamen.

De fleste undervisningsdage vil  
være med fysisk fremmøde på HEG. 
Det sikrer, at deltagerne også lærer 
af hinanden, danner netværk og 
erfaringsudveksler. 

Desuden vil der blive afholdt 
virtuelle månedsmøder af ca. 1 
times varighed med en profileret 
oplægsholder. Her vil både  
deltagerne på akademiholdet  
og andre fra virksomheden  
kunne deltage. 

“Vi har et stadigt stigende behov 
for sælgere, der både forstår  
kunderne som mennesker,  
kan sparre med dem om deres 
maskinbehov, sammensætte en 
optimal finansieringsløsning – og 
også afslutte handlen. Det er en 
kompleks proces, som kræver 
indsigt i mange parametre, så vi 
hilser en forstærket indsats på  
uddannelsesområdet velkommen.”

JAN GARDER, ADM. DIREKTØR,  
TBS MASKINPOWER

Første akademihold  
for Business-to-business 
sælgere starter i første 
halvdel af 2022. De konkrete 
datoer følger senere. Gå 
gerne allerede nu i gang med 
at finde de rigtige kandidater 
internt eller gennem ekstern 
rekruttering.

Det tager ca. 2 år at gennemføre  
alle fag inkl. afgangsopgave. Pris  
pr. akademifag og afgangsopgave  
er ca. 8.000 kr. pr. deltager og  
48.000 kr. for hele forløbet.

Prisen er inklusiv dagsforplejning 
på kursusdage – men eksklusiv 
bøger og materialer, overnatning, 
aftenforplejning, kørsel og særlige 
foredragsholdere. Samlet set skal  
du fordelt over 2 år regne med en 
udgift i omegnen af 80.000 kr.  
pr. deltager.
 

Hvem kan deltage  
i uddannelsen?

Akademiuddannelsen bliver 
gennemført som et lukket hold for 
ansatte i virksomheder tilknyttet 
DM-sekretariatet. Det kan være nye 
talenter, I ansætter med ambitionen 
om, at de udvikler sig til fagligt  
kompetente sælgere. Det kan også 
være eksisterende medarbejdere, 
der har det, der skal til – hvor I  
ser potentiale i videreudvikling  
eller omskoling.

Fælles for deltagerne er, at de skal 
have 2 års relevant erhvervserfaring 
efter endt ungdomsuddannelse. 
Der kan ikke dispenseres herfor. Har 
man i forbindelse med sin ungdoms- 
uddannelse været i lære eller haft 
en elevplads, vil det tælle som 2 års 
relevant erhvervserfaring. 

Medarbejdere uden ungdomsud-
dannelse, men med god og relevant 
erfaring, kan gennem en realkompe-
tencevurdering opnå dispensation 
for optagelseskravet.

Sammen udvikler  
vi fagligt kompetente  
sælgere, der flytter  
både maskiner og  
intern udvikling.



“Vores kunder har gennem de senere år fået en mere  
professionel tilgang til indkøb. Det stiller andre krav til  
os som sælgere, og vores branche har brug for, at sælgerne  
får endnu flere salgsfaglige kompetencer. En akademi- 
uddannelse for B2B sælgere kan hjælpe os med at indfri for-
ventningerne fra vores kunder og udvikle vores forretning.”

CLAUS BJERREGAARD, SALGSCHEF, SCANTRUCK
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