
 
ÅRSFORHANDLINGER

INSPIRATION OG VÆRKTØJER TIL

En dag hos jer om kundeudvikling, kundepræsentationer, nye regler om betalingsbetingelser 
og årsforhandlinger.

Brug én dag på at få opdateret og udviklet jeres kundesamarbejde. Dagen er målrettet jeres kommer-
cielle organisation og jeres Key Account Managers, der vil få et inspirations-boost og nye vinkler på kend-
te udfordringer. Jeres gruppe af BUM og KAM yder hver dag en dygtig og professionel indsats, som vi her 
har et tilbud om at bidrage med inspiration og konkrete initiativer.

• Spørgerunde m. Nettos tidligere direktør Brian Seemann Broe, der idag er COO i Dollarstore AB, 
der er på vej til Danmark.

• Indhold og konsekvenser af den nye lov om urimelig handelspraksis (bl.a. betalingsbetingelser) 

• Enkle værktøjer til udformning af vækstinitiativer og korte, præcise kundepræsentationer. 

• Konkrete forbedringspunkter til jeres kommercielle årshjul, der gør arbejdet med årsaftalerne 
nemmere – og sikrer en endnu stærkere effekt på salg og indtjening.

OPLÆG TIL DAGSPROGRAM:

Vi har også tid til at arbejde vi os gennem jeres udfordringer, muligheder og aktuelle sager. Konkrete 
udfordringer kan vi med fordel udveksle inden dagen, så vi hurtigere kommer til at snakke de konkrete 
løsninger. Her har vi mulighed for at bidrage med, hvordan andre mærkevareleverandører har set på og 
måske løst en markedsudfordring. Inspiration og helt konkrete forslag.
Vi har alle arbejdet med Key Account Managere og kender til den daglige rolle med kontakter til kunder, 
marketing, Supply Chain, Økonomi, Field Sales og kan derfor nemmere give en hjælp og ideer, der er 
brugbare. Deltagerne i dagen kan med stor effekt også være andre fra organisationen.

• Liste over konkrete vækstinitiativer I er klar til at præsentere for kunderne.
• Konkrete kundepræsentationer på en (eller to) sider til hurtig kundeafklaring.
• Meget enkle, dynamiske og handlingsorienterede kundeplaner.
• Handlingspunkter til aktuelle kunde-og/eller kategoriudfordringer klar til handling.
• Enkelt planlægnings-værktøj (årshjul) til at sikre sammenhæng ml. marketingplaner, 

kundeplanlægning og budgetlægning (inkl. forecast).
• Viden og handling vedr. den nye lov om urimelig handelspraksis.

DET KONKRETE UDBYTTE AF DAGEN ER:

Jeres coaches på dagen: Denis Qvist, Christian Flamand, Brian Seemann Broe & Lars Smidt.

Pris pr. dag kr. 22.000 (eks. moms) – mulighed for to mindre virksomheder kan gå sammen.
Dagen afholdes af RelationMedia samt executive freelance konsulenter fra RMConsult. 
Oplægget holdes på RelationMedias kontorer i Skanderborg & KBH Ø eller på jeres eget kontor.

Bestilling og mere info fås via cfg@relationmedia.dk 


