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Maxa ditt säljmål - så får du det du vill

Äntligen är det dags! Alla stjärnsäljares dröm kan bli din. Du kanske
har väntat länge på ditt stora genombrott och nu kommer din tid.

Är du en av dom som aldrig varit med där längst framme i säljracen?
Eller är du den som alltid säljer mest? Eller är du kanske den som
inte fått det att lyfta, kanske ny på jobbet eller gammal i gamet och

trött på det?

Det spelar ingen roll! Verkligen inte! För vilken av grupperna du än
tillhör så har du kommit alldeles, precis rätt.

Jag har läst in den här inspirerande ljudboken för att du ska vinna din
egen tävling och lysa upp din tillvaro. Jag vet att just du som lyssnar
har precis lika stor chans som vem som helst att lyckas mer än väl
med ditt säljarbete, bara du får lite hjälp. Det är den hjälpen du får

här, av mig.

Du ska få goda och konkreta råd. Du ska också få inspirerande



berättelser om andra säljare som lyckats. Alltså en väg och en plan,
som om du följer den kommer hjälpa dig enormt på din väg mot din

egen framgång.

Häng med på din egen inspirerande resa till framtiden och lyssna på
ditt eget segervrål.

Maxa ditt säljmål så får du det du vill!

Lycka till!

Innehåller bland annat:

- Maxa ditt säljmål
- Är det jobbigt att bli framgångsrik?

- Vad krävs för att du ska känna dig lyckad?
- Bestäm när du vill att det ska vara klart

- Din resa till framtiden
- Din plan till framgång

- Historien om säljaren Martin

Och mycket mer!

Max Söderpalm är Sveriges mest kända säljtränare. Han har skrivit
och talat in mer än 15 böcker och ljudböcker om försäljning och

framgång. Max har grundat izonen.se, frizonen och platsen där mer
än 15 000 säljare hittar ny kraft och lär sig att sälja mer.
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