
	 	 Börja skapa värde idag! 
Oavsett om du jobbar med försäljning, marknadsföring eller 
kundservice har vår verklighet förändrats radikalt de senaste åren. 
Hur ska vi som företag skära igenom bruset och hur bör vi tänka 
kring vårt varumärke nu när allt är en Googling bort? Fler än 1500 
marknads- och försäljningschefer kan inte ha fel om var trenden 
är på väg! 

Med Content Marketing, Leadsgenerering och Social Sellling som 
nya begrepp har kunddialogen förflyttats online. Den stora 
utmaningen vi alla ställs inför är hur vi får ihop den komplexa värld 
vi lever i och sticker ut som företag i en ständigt föränderlig värld 
som blir mer och mer digital. Genom att ta del av den senaste 
forskningen inom modern försäljning och marknadsföring, 
tillsammans med marknadens behov, kan vi komma mycket bättre 
förberedda inför nästa förändringsvåg. 

Oliver har lång erfarenhet från transformationen från hur företag 
gjorde affärer tidigare, hur företag gör affärer idag och hur företag 
kommer att göra värdeskapande affärer i framtiden. Genom insikter 
och trendspaningar levererar Oliver konkreta förslag och verktyg 
kring hur vi bör tänka för att förbli relevanta nu och i framtiden. 

Föreläsningens övergripande mål är att ge publiken insikt om, 
metodiker runt, samt verktyg kan hjälpa oss att implementera och 
börja resan mot ett modernt, hållbart och bättre strukturerat 
arbetssätt. 

  
Detta får du 
✦ Förutsättningar för en tydlig värdeskapande kommunikation 
✦ En verktygslåda anpassad till målgruppens nya köpbeteenden 
✦ Det senaste inom Content Marketing, Inbound Marketing och Social Selling 
✦ Insikter och idéer som blir katalysatorer för transformation i er organisation  
✦ En motivationshöjande timme med en av Sveriges bästa och roligaste föreläsare

Tid 

60-90 min 

Investering 
Pris sätts individuellt per 
kund. 
Eventuella rese-/ 
boendekostnader för konsulten 
tillkommer.


Så här går det till 
Föreläsningen genomförs på den 
tid och plats som ni önskar enligt 
överenskommelse. Innan 
föreläsningen stäms innehåll och 
inriktning av. Allt för att verkligen 
säkerställa att fokus kommer vara 
på delar och metoder som ni har 
användning av i er väg till 
framgång. 


Om föreläsaren 
Oliver Lopez har under de senaste 
10-åren utbildat och föreläst inom 
försäljning och marknadsföring. 
Han har tidigare jobbat som både 
säljare och säljchef, i Sverige och 
utomlands.


Kontakt & bokning 
Oliver Lopez 
0767-836400 
oliver.lopez@structsales.se 
Oliver på Linkedin 

”Kommunikation  
handlar om att kommunicera 
värdeskapande, mot 
rätt målgrupp, i rätt skede” 

FÖRELÄSNING 

INSIKTSFÖRSÄLJNING 
	

http://www.linkedin.com/in/lopezoliver
http://www.linkedin.com/in/lopezoliver

