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NeuroSalg Jesper Wagner Hent PDF Forlaget skriver: Hjernen er et salgsredskab, alle sælgere bør kende!

Hvis du er sælger, har du sikkert ofte spurgt dig selv, hvad der gik galt, hvis et salg ikke lykkedes. Eller du
har undret dig over, hvorfor dine kunder ikke altid træffer logiske beslutninger.

I NeuroSalg finder du svarene. Samtidig gør bogens teknikker dig til en bedre sælger, som forstår at hjælpe
dine kunder til at træffe bedre valg - dine valg. NeuroSalg er ikke manipulation, men derimod et fantastisk
indblik i hjernens mekanismer. Du lærer at forstå dine kunders tankegang og benytte din viden, så du kan

vende en afvisning til et salg.

Alle beslutninger bliver truffet på baggrund af følelser. Nogle kan vi rationalisere os frem til, mens andre
ligger dybt i vores underbevidsthed. Nu har forskere imidlertid fundet ud af at skanne hjernen, så det er

muligt at se, hvad der egentlig sker, når vi står i en købssituation - og den viden er guld værd.
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