
Erhvervscoach Jesper Dalhus

11 TING DU KAN LÆRE FRA  
SPORTENS VERDEN, SOM KAN GIVE 
DIG SUCCES I DIT SALG
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11 TING DU KAN LÆRE FRA SPORTENS VERDEN, 
SOM KAN GIVE DIG SUCCES I DIT SALG

Hvad nu hvis… det var muligt at lave en ”opskrift” på, hvordan man får  
succes i sit salg…?

Der er faktisk mange ting, som kan påvirke dit salg i en positiv retning, og 
det fede er, at du kan blive super god til salg ved at kigge lidt ind sportens 
verden… WHAT… ?

Nedenfor får du en række metoder, som er taget direkte fra sportens verden, 
der kan gøre en stor forskel for de fleste mennesker i deres salg…

Nogle gange når jeg træner sælgere, virker det dog lidt som om, der er  
nogle af dem, som har glemt disse metoder - eller måske er de aldrig blevet 
trænet i dem…

Det er jo mega ærgerligt, når der er så mange fede metoder, der kan gøre en 
afgørende forskel…

Når du følger denne ”opskrift”, som er hentet direkte fra sportens verden, 
skal du ikke blive overrasket, når du oplever effekten.

Jeg har dog et godt råd til dig…

Vælg den metode, som taler mest til dig lige nu og træn den indtil, den sidder 
”lige i skabet”.

Det er lidt på samme måde de professionelle fodboldspillere arbejder med 
deres træning…

De vælger én metode, træner- og forfiner den, og gør den til deres eget, så 
de bliver i stand til at bruge metoden til at vinde over deres modstandere…
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Kender du det - når en toptrænet sportsstjerne fortæller som 
deres succeser, er de altid super begejstrede - også når de  
bliver interviewet lige inden en kamp… 

Hvad betyder begejstring egentlig, og hvordan kan det være, at 
det er så vigtigt at kunne være begejstret – især, når vi taler om 
salg…?

Begejstring smitter helt vildt, siger det bare…

Nu ved jeg jo ikke om du nogensinde har prøvet at stå over for en 
sælger, som er virkelig begejstret over sit produkt… 

Har du også prøvet at blive revet med…? Det har jeg med sikker-
hed også… og det virker mega overbevisende i en salgssituation.

Det er en mega fed metode…

Jeg er så også enig i, at alt med måde, og at det skal tilpasses 
den enkelte kunde, men det virker, skal jeg hilse at sige.

Den nemmeste måde at begejstre en kunde på, er hvis du selve 
er begejstret. Jeg vil faktisk gå så langt og give dig en garanti…

Hvis du ikke selv er begejstret, hvordan skal din kunde så no-
gensinde blive det? Så kunne du tænke dig at blive bedre til at 
begejstre dine kunder, så start med at begejstre sig selv….

Prøv det af og læg mærke til forskellen…

BEGEJSTRING
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Feedback
Når der eks. spilles fodboldkamp, er der 
ofte afregning ved kasse 1 - og der bli-
ver med sikkerhed givet ærlig feedback 
til spillerne. 

Denne feedback bliver givet dels fra træ-
neren, dels fra holdmedlemmerne og 
dels fra publikum…

Det er med til at udvikle spillerne, at de 
får denne feedback… Undersøgeler viser, 
at sådan er det også med salg….

Vidste du i øvrigt, at feedback kan være 
et af de stærkeste redskaber til at ud-
vikle dig, rent salgsmæssigt... 

Vildt nok at tænke på, ikke?

For at feedback virker bedst, skal det 
gives oplevelsesbaseret…

Eks: Jeg så at du…, jeg hørte at du…, jeg 
lod mærke til at du…

Prøv lige at tænk over dette… Hvornår 
har du sidst spurgt dine kunder om feed-
back på jeres sidste møde?

Eller din chef eller måske dine kolle-
gaer...?

Man siger, at den mest effektive måde, 
at give feedback på er at bruge ”sand-
wich-modellen”

Den kommer her:

Start med 3 positive ting, som du har 
lagt mærke til at den anden person har 
gjort…

Kom gerne med et forslag til 
forbedring… (I denne forbindelse er 
det ofte smartere at bruge ordet ”og” i 
stedet for ordet ”men)  

Slut af med en generel positiv be-
mærkning

Noget i denne retning:

Jeg lod mærke til, at du havde en god 
øjenkontakt med alle deltagerne på mø-
det. Du gjorde det spændende, fordi du 
var god til at variere dit toneleje. Jeg 
synes det var fedt, at du brugte dit krop-
sprog aktivt, det er med til at underbyg-
ge dit budskab. 

Og skulle jeg give dig et forslag til, hvordan 
du kunne blive endnu bedre næste gang, 
så ville det være, at du …. (og så kommer 
du med dit forslag til forbedring).

Generelt synes jeg, du kom godt igen-
nem, og du havde tydeligvis publikum 
med dig. 

Når du giver feedback, så vær opmærk-
som på, at ordet ”men” godt kan blive 
opfattet negativt…

Det virker det mere opbyggende på de 
fleste mennesker at bruge ordet ”og”.

Når du har givet dit forslag til forbedring, 
er det vigtigt at slutte af med endnu en 
positiv bemærkning om den præstation, 
du har oplevet… 

Du kan i øvrigt også bruge modellen til 
at give dig selv feedback, efter et kun-
demøde…

Indrømmet… 

Det virker måske lidt kunstigt til at starte 
på at give sig selv feedback. Det gjorde 
det også for mig i starten.

Når du oplever effekten, har du også lige 
opdaget verdens bedste salgscoach… 

Nemlig dig selv…
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De arbejder helt konsekvent for at nå 
deres personlige mål, og de arbejder på at 
forbedre sig hele tiden.

Hva´ med dig - hvordan arbejder du med 
din målsætning, når det kommer til salg? 
Besøger du bare de kunder, du kender og 
snakker lidt med dem? 

Hvad er dit mål i din daglige træning i salg 
- så du hele tiden kan holde dig på toppen 
- rent salgsmæssigt.

Eller…Måske har du det som nogle sælgere 
jeg mødte engang… De mente seriøst ikke, 
at det var nødvendigt at træne.

De kunne samtidig ikke helt forstå, 
hvordan det kunne være, at de havde 
oplevet at blive ”overhalet” inden om af 
deres konkurrenter… Mærkeligt ikke?

Jeg vil godt fortælle dig, at salg er hårdt 
arbejde og for at blive ved med at være 
på toppen, kan det være en ret god idé, at 
sætte dig nogle mål, du arbejder efter for 
at nå.

Der findes flere modeller du kan bruge, 
når det kommer til at arbejde med din 
målsætning, og min favorit er modellen 
”SMARTE MÅL”… Den er mega smart, og 
den kommer lige her:

• S = Specifikt (jo mere specifikt du  
 kan lave dit mål - jo bedre) 

• M = Målbart (Et mål skal altid være  
 målbart) - hvordan vil du vide inden  
 i dig selv - at du har nået dit mål,  
 og hvordan vil du gøre det målbart? 

• A = Attraktivt - Det er bedst, at sætte 
 et mål, som du virkeligt gerne vil nå

• R = Realistisk - hvad hjælper det,  
 at sætte et mål, som du rigtigt gerne  
 vil nå, men du ved, at det aldrig kan  
 lade sig gøre, så daler motivationen  
 bare. 

• T = Tidsbestemt - hvornår skal du  
 have nået målet - om en uge, 1 mdr.  
 1/2 år eller?

• E = Evaluerbar - det betyder, hvis  
 omstændighederne ændrer sig, så  
 skal du være i stand til at tilpasse  
 dit mål. 

Endelig er det altid en rigtig god ide at 
tjekke, om der er nogle negative konse-
kvenser ved, at du når dit mål. 

Hvis der kan være negative konsekvenser 
- er du så villige til at leve med dem, eller 
vil du hellere justere dit mål en smule?

That’s it… din helt egen målsætnings-
model, smart ikk...

Målsætning
Der er ingen fodboldspillere som går på banen - 
uden at kende deres målsætning 100%...

De har med sikkerhed også et mål med al deres 
træning - og de er helt med på, at man ikke bare 
kan nøjes med at gå ind på banen og sparke lidt til 
bolden under kampen. 
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Træning
De rigtige dygtige fodboldspillere ved det godt 
- og de bruger super meget tid på det i mellem 
kampene.

De ved godt, at de ikke bliver rigtig dygtige 
uden at træne.

Måske gik det i starten - fordi nogle havde spe-
cielle medfødte evner, men de fleste fodbold-
spillere skal træne for at blive rigtig gode - og 
ikke mindst for at kunne blive på toppen.

Måske var der engang, at du var virkelig sprød 
til salg, måske havde du et naturtalent.

Hvis du nu skal være helt ærlig, hvornår har du 
så sidst trænet, jeg mener virkelig givet den 
gas, med at træne dit salg, for at holde dig på 
toppen? 

Det er ligesom om, at selve salgsprocessen har 
ændret sig, og det kræver noget andet af dig 
som sælger i dag, end det gjorde tidligere….

Så… Hvordan ser din træningsplan egentlig ud, 
når det kommer til salg…

Jeg har været med til mange salgsmøder rundt 
om i landet, når jeg træner sælgere…

Det, der er lidt vildt at opleve er, hvor mange 
salgsorganisationer som bruger tiden på tal… 
Vel at mærke tal fra fortiden.

Hvor mange salgsorganisationer tror du, der 
bruger deres salgsmøder til at udvikle deres 
sælgere? 

Det er fåtallet, kan jeg afsløre for dig… og det 
er jo ret tankevækkende, da ledelsen ofte stiller 
større og større krav om endnu bedre resulta-
ter.

Det er jo fair nok, du er jo også ansat som 
sælger…

Jeg har lige et spørgsmål, som du kan reflek-
tere over…:

Hvordan skal man som sælger blive ved med at 
levere bedre resultater, hvis man ikke på noget 
tidspunkt træner…?
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Husk, at selvom de professionelle fodbolds- 
spillere træner hårdt for at nå deres mål, så 
holder de også pause en gang imellem.

Pauserne er vigtige - det er her kroppen skal 
restituere - og det er mindst lige så vigtigt 
for kroppen efter en hård omgang træning. 

Det er vigtigt, så kroppen kan “komme sig” 
igen - og være helt klar til den kommende 
kamp. 

Husk også pauser, når du kommer i gang 
med din salgstræning. 

Engang imellem skal du lave noget andet 
end salgstræning, så kroppen er top klar til 
det næste vigtige møde. 

En af de måder, jeg selv arbejder med be- 
vidste pauser er, at jeg dagligt dyrker medi-
tation… 

Rolig nu.

Jeg var faktisk også lidt skeptisk, da jeg 
stødte på meditation i sin tid… indtil jeg 
oplevede det på egen krop.

Jeg vil sige dig, at meditation kan noget… 
Noget som er helt specielt.

Stilhed kan noget, bevidste pauser kan no-
get…

Når du oplever denne stilhed, og ikke mindst, 
hvordan stilhed påvirker dig, så ved du, hvad 
jeg taler om..

Der findes mange forskellige former for me- 
ditation… De er sikkert gode alle sammen.

Jeg har besluttet mig for, at give dig den 
metode, som jeg selv benytter mig af…

Jeg kalder den for  
”verdens nemmeste meditation”

Bevidste pauser  
er vigtige,  
for det gode salg
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Here we go…
• Start med at finde dig et sted, hvor du  
 kan sidde uforstyrret.

• Brug en meditationsapp, eller dit ur i  
 din telfon for at styre tiden. Start med  
 5 min… Du kan altid skrue tiden op,  
 men start i det små…

• Sæt dig på en stol, med ryggen rank,  
 og luk dine øjne..

• Slap af, og vend din opmærksomhed  
 mod dit åndedræt.  
 Du skal ikke trække vejret på en  
 bestemt måde - blot være opmærksom  
 på åndedrættet…

• Tæl til 10 inden i dig selv, et nyt tal,  
 hver gang du ånder ud. 

• Når du når til 10, så tæl fra 10 – 1,  
 og forsæt med at tælle på en udånding. 

• Hvis der kommer en tanke (hvilket, der  
 med stor sandsynlighed gør), så skub  
 den blidt væk, og vend tilbage til din  
 talrække…

Det kræver tid at få etableret en medita-
tionspraksis, og det bedste resultat opnår 
du ved at lave din meditation flere gange 
om ugen. 

Vær opmærksom på de ændringer, der sker 
hos dig, når du arbejder med meditation. 

Måske oplever du på samme måde, som jeg 
har oplevet det, at stilhed kan være et sær-
deles stærkt salgsværktøj. 
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Prøv at tænk på de professionelle sports- 
udøvere - ofte leder de i lang tid, for at finde 
den perfekte træningsbane eller de perfekte 
omgivelser for deres træning…

De har ofte en personlig coach, som hjælper 
dem til at nå deres mål, og de arbejder - som 
jeg tidligere har skrevet om - meget mål-
rettet for at indfri deres mål.

Samtidig bruger flere og flere mental-
træning for at nå deres mål – de vælger at 
vende blikket indad, så de bruger deres ”in-
terne træningsbane” i stedet for at fokusere 
så meget på omgivelserne…

Mentaltræning er super interessant, for-
di man har fundet ud af, at det i sportens 
verdens ofte slet ikke er teknikken hos den 
enkelte, der for alvor gør forskellen.

Det et er nogle helt andre ting, end selve 
teknikken, der skaber en vinderindstilling…

Her spiller psykologien kraftigt ind… Og der 
er flere ting i psykologien, man kan benytte 
sig af, for at skabe en vinderindstilling…

Det kunne være deres overbevisninger…

Omgivelserne 
er vigtige for  
resultatet
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Altså hvad det er de tror på,  
for at kunne lykkes…

Deres værdier – Det der er vigtig for dem i 
deres træning og ikke mindst, når de spiller 
kamp. 

Deres adfærd spiller også kraftig ind… 
Undersøgelser har faktisk vist, at når de ar-
bejder på at ændre adfærden, kan det gøre 
en afgørende forskel for dem for at blive på 
toppen - og især under kampen, for at vinde 
kampen.

De dygtige sportsfolk gør sig helt klart - hvad 
de gerne vil stå for - hvad de gerne vil være 
kendt for. 

Den sidste ting er at dygtige sportsfolk altid 
ved, hvad deres ide med det, de gør, er. De 
har et klart formål med det, de gør - det et 
som om, det et deres ledestjerne eller deres 
vision.

Drager vi en parallel til salgsverden kunne 
det se således ud:

Hvor og hvordan skal der trænes for, at vi kan 
opnå den største effekt? 

Skal det være på et af vores salgsmøder - 
hvor vi træner os selv? Skal vi tage på kursus 
- sammen med en masse andre?

Skal det være one-on-one coaching eller 
skal det være ved sambesøg ude ved kun-
derne (altså der hvor kampen i virkeligheden 
bliver “spillet”)?

Hvad med mentaltræning af sælgerne? 
Hvordan kan de med fordel bruge psykolo-
gien til at overbevise kunderne?

Hvad skal vores sælgere stå for? Hvad skal 
de være kendt for?

Hvordan skaber I et vinderteam, som spiller 
hinanden stærke - så stærke, at andre har 
lyst til at være med i teamet? Så stærke, at I 
kan skabe unikke resultater?

Hvordan sikrer vi os, at sælgerne hele tiden 
er topmotiverede?
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Tilbage til adfærden
Så hvordan sikrer vi os, at sælgerne 
har den rette adfærd ude hos kun-
derne, så de virkelig brænder igen-
nem?

Nogle vil måske finde på at sige, at 
det med den rigtige adfærd også 
gælder lederne i virksomheden. 

Det jeg mener er… Hvordan sikrer vi 
os, at lederne har den rette adfærd, 
så de motiverer sælgerne til at yde 
max?

Om man er sælger eller leder - så kan 
adfærden være en afgørende faktor 
for, om man har succes eller ej.

Det der undrer mig er: Hvis adfærden 
er så vigtigt, hvordan kan det så 
være, at mange bruger så lidt tid på 
at træne netop dette område?

Måske kender du det fra dig selv, når 
du møder en sælger - der er bare no-
gle sælgere, som gør det helt rigtige, 
når man møder dem…

De får nærmest skabt en lyst hos dig 
som kunde. En lyst til at købe hos 
dem. 

Eller måske har du oplevet en leder, man vil gå 
igennem ild og vand for – en leder, der virkelig 
forstår at trykke på ens knapper, så alle lyser 
grønt, og medarbejderne er topmotiverede…

Og ja… du kan tro, man kan træne den adfærd, 
man ønsker at opnå….

Hvornår har du i øvrigt selv arbejdet med din 
adfærd på jobbet… 

Svært at huske, ikk’? 



08

page12

Evner og 
færdigheder 
er det næste 
step

Når du som sælger besøger dine kunder, er 
det på ingen måde ligegyldigt, hvad du har i 
værktøjskassen. 

Tidligere var det nok at have nogle gode 
salgsværktøjer i ”rygsækken”.

Problemet for mange sælgere kan være, at 
det er rigtigt mange år siden, de sidst har 
trænet, og der er helt andre krav i dag for at 
kunne lykkes som sælger.

Undskyldningen kan der være mange af. Eks: 
“Der har der jo ikke været tid eller ressourcer 
til at træne”. Eller “vi har ikke rigtigt fået pri-
oriteret at træne”. Eller “vi synes ikke, det har 
været nødvendigt at træne”.

Og hvis de har trænet, er det typisk i produk-
terne - og sjældent i psykologien… Og typisk 
er det meget, meget længe siden…

Det, der kan ske, er, at de ellers så dygtige og 
professionelle sælgere, som virksomheden 
har ansat, bliver overhalet af konkurren-
terne…

Ikke fordi, produkterne er bedre, eller prisen 
er bedre.

En af grundende kan være, at konkurren-
terne løbende træner deres sælgere, så de 
kan være topskarpe i mødet med kunden. 

Når konkurrentens sælgere arbejder med 
mentaltræning, ved de bare noget mere om 
mennesker og psykologi…

Og det værste ved det hele… 

De er i stand til at bruge det i deres salg. 

Salg i dag handler så meget mere om 
psykologi end om produkter…

Det handler i den grad om at kunne knyt-
te tættere relationer til kunderne og med 
kendskab til psykologien i salget, bliver de i 
stand til at knytte kunderne mere til sig…
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Så var der det der 
med værdierne 

Og efterlever du disse  
værdier i dit daglige  
salgsarbejde?

Hvor vigtige er disse værdier 
egentlig for din motivation? 

Eller er værdierne ligemeget...?

Hvis det ikke er lige meget, 
hvad gør du så helt konkret 
for at forblive skarp på dine 
værdier - og hvordan sikrer du 
dig, at de forsat er en del af din 
hverdag? 

Hvilke værdier har I i jeres virk-
somhed, og hvordan efterlever 
I disse værdier ude hos jeres 
kunder. 

Passer dine personlige værdier 
til de værdier, der er i den virk-
somhed, du er ansat i? Eller 
kommer du til at gå på kom-
promis med dine værdier?

Hvis du gør… Hvordan påvirker 
det så dit salg…?

Når alt kommer til alt… Er det så 
ikke jeres værdier, som adskil-
ler jer fra konkurrenterne, og 
er det ikke dine værdier, som 
adskiller dig som sælger…

Hvornår har du egentligt sidst mærket efter, hvad der 
egentligt er vigtigt for dig som sælger, når du går på  
arbejde...? 
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Vores tanker er mere powerfulde  
end de flest måske tror.

Nogle af vores tanker kaldes overbevis-
ninger… Og de bliver en slags leveregler for 
os.

Det er også derfor, at mange sportsudøvere 
bl.a. bruger visualiseringsteknikker inden et 
vigtigt løb, kamp eller hvad det måtte være. 

Det er som om, at det er nemmere for 
dem at yde max, hvis de først har set sig 
selv præstere max for deres indre blik. Det 
hjælper dem til at tro på det, og det styrker 
deres overbevisning…

Du kan i øvrigt også bruge visualisering i dit 
salgsarbejde.

Eks: kan du bruge disse metoder, inden et 
vigtigt møde med din kunde…

Luk dine øjne. Forestil dig, I holder mødet. 
Se for dit indre blik, hvilke metoder du bru-
ger. Læg mære til, hvilken følelse det giver 
dig, hvor i kroppen de følelser, du får, sidder, 
når du lykkes med dit salg og læg mærke til 
de ord, du bruger. 

Vores 
overbevisninger er 
vores leveregler
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Det er en super metode at bruge inden 
et vigtigt møde, 

Set er som om selve mødet bliver nem-
mere, fordi du jo ”har været der” før…

Jeg er med på, at metoden kan virke no-
get underlig i starten, og efterhånden 
som du oplever den forskel det gør for dig, 
er jeg overbevist om, at du fremover lige 
bruger 5-10 min af din tid, inden et vigtigt 
møde…

Den gode nyhed er, at selv om vores over-
bevisninger er ret så powerfulde, så er vi i 
stand til at ændre dem… 

Når vi så får et nyt sæt overbevisninger, så 
lever vi efter dem. Dette gælder naturligvis 
også for dine kunder… Så når du hjælper 
dine kunder til at få nogle nye overbevis-
ninger, ja, så lever de også efter det…

Derfor kan det godt betale sig at arbejde 
med dette felt. Når du bliver rigtigt god til 
at ændre dine kunders overbevisninger, 
behøver du heller ikke så mange smarte 
salgsteknikker… 

Hvornår har du egentligt sidst arbejdet 
seriøst med dine overbevisninger…? Jeg 
vil næsten vædde med, at hvis du har ar-
bejdet med dem, så er det måske ved at 
være længe siden. 

Lad mig give dig et eksempel på, hvad en 
overbevisning kan være…

Tænk på dengang du tog kørekort - måske 
var du overbevist om, at du aldrig ville 
komme til at lykkes med at køre bil. 

Du fik så noget træning - og wupti, så blev 
du overbevist om, at du var en ok bilist, og 
så begyndte du at leve efter dette. 

Sværere er det faktisk ikke at forstå virk-
ningen af en overbevisning, og eksemplet 
viser også, at det nemt kan lade sig gøre 
at ændre en overbevisning.

Du kan med sikkerhed også hjælpe dine 
kunder med at ændre deres overbevis-
ninger.

Jeg ved ikke, om du kan forestille dig den 
effekt, det kan have i dit salg, når du bru-
ger psykologien på denne måde og ikke 
mindst, hvad det betyder for dine konkur-
renter, som måske stadig læner sig op ad 
nogle lidt for slidte salgstekniker…?
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Hvad vil du gerne  
stå for -  
og hvad er dit formål?
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Prøv at tænk på en professionel  
fodboldspiller. 

De ved lige nøjagtigt, hvad de står for. 

Prøv engang at tænke på den forskel, det 
gør…  

Altså for tilskuerne, ja og for modspillerne…

Er du klar i spyttet omkring, hvad du gerne vil 
stå for som sælger i forhold til dine kunder?

Har du nogensinde stillet dig selv dette 
spørgsmål: ”Hvad er dit formål med det, du 
gør, som sælger?”

Det giver en vis ægthed, når dine kunder kan 
fornemme, hvor de har dig…

Måske har du allerede vist dem flere gange, 
at du er til at stole på.

Måske har du fundet ud af, at når du yder en 
service udover det forventelige, så har dine 
kunder mere lyst til at handle med dig…

Jeg vil faktisk gå så langt til at sige, at det 
der med kundeservice…. Det er sku ret vig-
tigt… Så er det sagt… 

Det jeg mener med det er, at du kan have 
lært verdens bedste salgsteknikker… 

Og du kan have verdens bedste produkter og 
verdens bedste priser… Men hvis servicen 
”stinker” – så vil kunden med sikkerhed ikke 
handle med dig…



page17

Så mit allerbedste salgsråd til dig, altså 
udover alle de øvrige gode råd, jeg har 
givet dig, er: få nu styr på den service, for 
pokker…

Giv kunden en uovertruffen service. Så kom-
mer de nemlig igen… Også selvom du ikke er 
den billigste.

Når dine kunder handler med dig, er det  
totaloplevelsen der tæller…

Lad din kunde vide, at han/hun er den vig-
tigste person i verden … Og behandl dem på 
denne måde… Så går du ikke helt galt i byen. 

Og det, der er mega fedt ved god kundeser-
vice er: KUNDERNE KOMMER IGEN. 
OG IGEN.

Det er af samme grund, når du ser en fod-
boldkamp, at spillerne takker for støtten til 
publikum… De vil jo gerne have at publikum 
kommer igen…

Pst: Hold det venligst hemmeligt, for når 
dine kunder oplever forskellen, handler de 
endnu mere hos dig, end hos dine konkur-
renter…

Psst:  Book et møde og hør, hvordan jeg kan
hjælper dig…, det koster ikke noget….

Udover at arbejder med salgstræning, ar- 
bejder jeg også med rekruttering af talenter, 
LinkedIn træning og lederudvikling.

MED VENLIG HILSEN

Jesper Dalhus
ERHVERVSCOACH & TALENTSPEJDER

Læs mere her: www.jemac.dk

https://jemac.dk/lederudvikling-rykker-dine-ledere/
https://jemac.dk/linkedin-kursus/
https://jemac.dk/rekrutteringsbureau-hvis-talentet-skal-matche-jobbet/
https://jemac.dk/salgskursus-der-rykker-dine-saelgere/
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