
Lär dig förhandla effektivt och framgångsrikt!
 
En stor del av en framgångsrik verksamhet är förhandling och Elmia Subcontractor, 
norra Europas ledande underleverantörsmässa, ger varje år upphov till förhandlingar 
och affärer för närmare 18 miljarder kronor.  
Som ett led i vårt mål att vara en levande och värdeskapande mötesplats som också 
inspirerar och driver utvecklingen, erbjuder vi nu dig som utställare eller besökare 
på Elmia Subcontractor ett tillfälle att delta i en lönande utbildning där du lär dig att 
förhandla effektivt och framgångsrikt. 
 
Under två intensiva dagar finslipar du din förhandlingsskicklighet. Du lär dig nya metoder för att 
bli en effektiv och framgångsrik affärsförhandlare, så att du står bättre rustad i kärvare tider med 
tuffare affärsklimat och uppnår än bättre resultat i dina affärer under mässan. 
 
Kursen baseras på banbrytande och världsledande forskning inom förhandlingsteknik, sälj- 
och inköpsförhandling, psykologi och ekonomi samt många års praktiska erfarenheter av 
affärsförhandling. 

Gör bättre affärer direkt!

Kursen ”Effektiv Förhandling” steg 1 och 2 hjälper dig att göra bättre affärer direkt. Den ger 
dig de rätta verktygen och bästa förhandlingsteknikerna, samtidigt som du får djupare insikt 
om dig själv och dina personliga styrkor och möjligheter. 

Upplägget är verklighetsnära med många case, diskussioner och praktiska övningar. Du får 
med dig ett stort antal insikter och nya idéer om verkningsfulla sätt att angripa problem som 
du kan möta under en förhandling. Du tränar aktivt på effektiva strategier för planering, inled-
ning, genomförande och avslut som omedelbart hjälper dig till lyckade resultat.

Utbildningen genomförs i små grupper med max 20 deltagare med samma bakgrund – säljare 
alt. inköpare – för att du ska få ut så mycket som möjligt av dagarna. 

Kommentarer  
från tidigare  
kursdeltagare: 

”En lyckad förhandling 
handlar om att ge så 
väl dig som din motpart 
goda förutsättningar 
att skapa, och behålla, 
goda relationer. ”

”Jag är beroende av 
en god relation till 
den jag förhandlar 
med, då jag ofta gör 
det regelbundet.”

Unikt erbjudande  

till utställare och besökare på 
Elmia Subcontractor



Fakta
Kursen genomförs i två steg under april och maj. Varje kurstillfälle erbjuds med två inriktningar 
– ett för dig som kommer från den säljande sidan och ett för dig som jobbar med inköpsfrågor. 
För bästa effekt av utbildningen bör du delta i båda stegen, men det är också möjligt att 
endast delta i steg 1.

Mål
Efter genomförd kurs har du kraft och kunskap att;

• Förhandla bra priser och villkor samt säkra hållbara, strategiska avtal

• Avsluta dina affärer på ett mer effektivt och lönsamt sätt

• Skaffa fler kunder

• Förbättra dina relationer med kunder, leverantörer och kollegor

• Omedelbart tränga in i och förstå en förhandlingssituation

• Hitta alternativa lösningar när du möter starkt motstånd, om en  
   förhandling strandar eller andra komplikationer uppstår. 

Kursledare
Charl Malan arbetar globalt på alla kon-
tinenter med utbildning och rådgivning, 
som konsult och expert i affärsförhandling. 
Förutom förbättrad lönsamhet, starkare 
relationer med kunder, leverantörer och 
kollegor, samt fördjupade kunskaper om 
dig själv och din personliga effektivitet, 
ger utbildningen förhöjd effektivitet både 
internt inom företaget och externt med 
affärspartners. Räkna med påtagliga 
besparingar som kan uppgå till miljontals 
kronor.

Tid och plats 
 
Effektiv förhandling – för säljare
Målgrupp: Ledningsgrupper, KAM, säljare, 
tekniker, IT specialister, ekonomiansvariga, 
jurister, projektledare samt övriga med 
kundkontakter. 

Steg 1 3 april 2013, Elmia Jönköping  

Steg 2 22 maj 2013, Elmia Jönköping

”Insikt i ditt eget och 
andras beteende, 
och hur du använder 
insikterna i en förhand-
lingssituation, är en 
avgörande framgångs-
faktor.” 

”Ge och ta. I alla för-
handlingar ser jag till 
att få tillbaks när jag 
har gjort en eftergift.”

Effektiv förhandling – för köpare
Målgrupp: Inköpsansvariga, strategiska 
inköpare, upphandlare av konsulttjänster, 
produktionschefer, produktions- och 
logistikansvariga, tekniker, IT specialister, 
ekonomiansvariga, jurister, projektledare 
samt övriga med leverantörskontakter. 

Steg 1 4 april 2013, Elmia Jönköping  

Steg 2 23 maj 2013, Elmia Jönköping

Pris
Utbildningen är rabatterad för dig som är Elmiakund. 
Pris/dag: 9 900 SEK/dag exkl. moms. Kaffe, lunch och kurslitteratur ingår.
Erbjudande Elmiakunder*: 7 900 SEK/dag exkl. moms. Kaffe, lunch och kurslitteratur ingår. 

Vid samtidig bokning av båda kurstillfällena, Steg 1 och 2, paketpris 14 900 SEK exkl. moms. 
* Rabatt utgår till besökare och utställande företag på Elmia Subcontractor 2011 och/eller 2012.

Läs mer om utbildningen, villkor och priser samt anmälan på Elmia Subcontractors hemsida 
www.elmia.se/subcontractor/utbildning 


