Nässjö den 5 november 2013

Pressinformation: Populär inspiratör lockar många till Träcentrum
Den 7 november anordnar Träcentrum ett seminarium om säljande service med populäre PG Wettsjö som
talare. Seminariet hålls inom ramen för Träcentrums Coachingprojekt och har lockat över 50 personer som
arbetar med säljrelaterade uppgifter i trärelaterade företag att komma.
"Jag har fått möjligheten att se en del föreläsare genom åren. PG är grymt duktig och har verkligen hittat sin
grej. Peter Forsberg spelar hockey, Zlatan spelar fotboll och PG är klippt och skuren för att föreläsa" / Michael
Hansson , Gymchef på SATS Sportclub
Ur programmet:
· Vad kostar en dålig sälj/service- insats?
· Vinnande kommunikation (verbal –vad vi säger, para verbalt –hur vi talar, icke verbalt – kroppsspråk)
· Ge kunden en positiv chock – vad gör att kunden kommer tillbaka
I över femton år har PG Wettsjö inspirerat och utbildat svenskt näringsliv, myndigheter och organisationer.
Han har drivit flera av landets tyngre försäljnings- och kundserviceprocesser. PG har tagit fram flera modeller
och strategier som idag används av flera ledande säljorganisationer. Att hans teorier fungerar i praktiken
bevisar inte minst att hans eget utbildningsföretag EQP erhöll Dagens Industris gasellpris. Med över 1500
föreläsningar inom sina kärnämnen tillhör PG den klick som kan kallas för mycket erfaren utbildare.
Seminariet genomförs kl. 12.30 - 16.30.
För mer information kontakta Ulrika Wikander, Träcentrum, 0380-55 43 14.
Välkomna!

Fakta om handlingsprogrammet "Träregion Småland"
De tre regionförbunden och de tre länsstyrelserna i Småland antog under sommaren 2011 en gemensam strategi för hur offentliga
aktörer skall arbeta med utveckling av och stöd till den trärelaterade industrin i Småland. Utifrån denna strategi arbetades det fram
ett handlingsprogram som kallas för "Träregion Småland". Inom ramen för detta handlingsprogram har Träcentrum fått ansvar för
att arbeta med att stöd till små och medelstora företag i deras utvecklingssatsningar. Träcentrums arbete skall ske genom riktade
insatser mot företag, företagsnätverk och enskilda personer. Syftet med insatserna är att stärka den regionala utvecklingen inom den
trärelaterade industrin och genom detta som en effekt också stärka regionen totalt. Träcentrum ansvarar också för ett gemensamt
profileringsarbete tillsammans med Möbelriket och Virserums Konsthall samt en Forskarskola.
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