
Program:

Om oplægsholderne

Kl. 18.00 - Velkomst, gennemgang af program og sandwiches
Kl. 18.00 - Oplæg ved Claus Dietz, ZBC
Kl. 19.00 - Pause
Kl. 19.15 - Inspiration ved Maria Graversgaard Lindqvist, Female D’Luxe 
Kl. 19.45 - Opsamling og spørgsmål. 

Claus Dietz har en baggrund som købmand, sælger og konsulent. Han har som erhvervsmand været 
udnævnt til den bedste sælger flere gange, solgt alt fra småting til store events i millionklassen og formået 
at øge sin indtjening med 78% på bare et halvt år. 

Maria Graversgaard Lindqvist har været indehaver af Female D’Luxe i 8 år. Hun er uddannet i Bestseller og 
har arbejdet i flere forretninger med både mode og brugskunst. I 2021 modtog hun Frontløberprisen for 
sin nytænkning i forhold til at servicere kunder og skabe vækst. Maria lægger stor vægt på, at det skal være 
en god oplevelse at komme i forretningen, uanset om du køber for kr. 100 eller mere.

Slagelse Erhvervscenter inviterer i samarbejde med Skælskør Erhvervsforening til en aften med fokus på, 
hvordan du kan skabe mersalg i din butik. 
Undervisningskonsulent Claus Dietz fra ZBC giver inspiration til, hvordan du lige fra modtagelsen af 
kunden i butikken til servicen undervejs samt via indretningen kan skabe et mersalg, både i din egen butik, 
men også i byen ved at henvise til dine kollegaer.  Du får konkrete eksempler, som er lige til at gå hjem og 
prøve af. 
Herefter kan du møde Maria Graversgaard Lindqvist, indehaver af mode- og livsstilsforretningen 
Female D’Luxe i Korsør. Hun deler ud af sine praktiske erfaringer med at skabe mersalg via en række 
forskellige tiltag. 

Mandag 20. marts kl. 18.00-20.00 
Skælskør Bibliotek, Vestergade 4, Skælskør

Invitation til en aften om mersalg 

Tilmelding
Det er gratis at deltage og vi serverer en sandwich og en vand. Tilmelding er nødvendig senest torsdag 16. 
marts via:

slagelseerhvervscenter.dk/arrangementer

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte erhvervskonsulent Lisbeth Eichen på tlf. 40 64 73 40 
eller via mail: lisbeth@slagelseerhvervscenter.dk 

https://slagelseerhvervscenter.dk/arrangementer/mersalg-i-skaelskoer/

