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”ATT SÄLJA OCH
LEDA MED KÄRLEK”
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På föreläsningen kommer
du ha möjlighet att köpa
Peppes bok till specialpris.
”Jag är erkänt duktig på

Boka Peppes
säljutbildningar
att hjälpa
våren 2017
människor
och
före-före 15/2
OBS!
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tag attoch
nå sina
mål
få 5000:i rabatt

och

(Gäller ej kvällsutbildningarna)
Februari 8, 15 och 22: Peppes
Kvällsutbildning 6.900:-/person
Mars 1, 8 och 15: Peppes Kvällsutbildning 6.900:-/person
Mars: 15-17. Peppes
Säljskola i Stockholm.
19.900:-/person

Peppe Ekmark är erkänt duktig på att
hjälpa människor och företag att nå sina
mål och drömmar. Efter många framgångsrika år som entreprenör, företagare
och försäljningsdirektör på bl.a. Metro
och MTG vill han nu dela sin kunskap
med fler. Allting går bara DU vill! Det går
att både sälja och leda med kärlek och
dessutom skapa lönsamhet.
Peppe har skrivit två böcker. Den
första heter ”Pojken som levde sina
drömmar” och handlar om personlig utveckling och hans egen livsresa. I januari
kom hans andra bok ”Sälja bra eller sälja

bäst - hur du hittar nyckeln till kundens
hjärta”. I föreläsningen kommer Peppe
berätta om vad det innebär att leda, leva
och sälja med kärlek. Han kommer ge
konkreta och spännande exempel, råd
och tips på hur man gör. På riktigt.
Välkommen till en gratis
föreläsning på Högberga Gård på
Lidingö tisdag 7 februari kl 19.
OSA 6/2.
Vi bjuder på enklare förtäring. Anmäl dig
och läs mer på www.hogberga.se.
Frågor? Kontakta Inger Nordberg
08-546 46 300, bokning@hogberga.se

Mars: 27-29. Peppes
Säljskola på Hooks Herrgård,
24.900:-/person
April: 18-22. Peppes
Exklusiva Säljskola i
Toscana. 24.900:-/person
Maj: 16-20. Peppes
Exklusiva Säljskola i
Toscana. 24.900:-/person
Priser exkl. moms. Röster om
Peppes utbildningar, föreläsningar och resultatgarantin
på nästa sida.

För bokning, kontakt och mer information, hör av dig till Inger Nordberg 08-546 46 300,
bokning@hogberga.se. Adressen är Grindstigen 5-6 på Lidingö. www.hogberga.se

RÖSTER OM PEPPE
Om Peppes utbildningar
”Det blev en oförglömlig vistelse med
säljutbildning av världsklass, trevliga kursdeltagare och De Luxe-kvalitet på hela
arrangemanget. Suveränt koncept! Den
stora ögonöppnaren för mig var hur man
hanterar invändningar vilket jag inser är
nyckeln. Det här måste vara Sveriges bästa
säljutbildning!”
Magnus Fermin/Digitalpiloterna
“Under din kurs fick jag tillbaka tron och
hoppet till min egen affärsidé. Jag kände
rötterna vakna till liv inom mig, och kom i
kontakt med varför jag gör det jag gör, vad
jag vill, och vad jag känner att jag kan och
vill bidra med i världen och för människor.
Stort, varmt, innerligt tack Peppe”
Lena Gennerud/Hejdadig Grupp &
Affärsutveckling
”Det finns bara ett ord för trippen. Världsklass. Kunskap, energi, träning, kultur och
lysande upplägg. Jag har 100-tals böcker
om sälj, har hört massor av säljgurus men
ingen som gett så mycket, så äkta och så
verklighetsförankrat. ”
Ulf Bergman/Stolt Kommunikation

Om Peppes föreläsningar
“Peppe, Stort tack för väl genomförd avspark på förändringsarbetet! Ditt föredrag
som inledning var fullkomligt briljant.”
/Joachim MTG

“Jag vill passa på att tacka. Vilken jävla
dragning. Öppenhjärtig och ärlig. Känner
igen mig i så sjukt mycket av det du
berättade! Tappat min kurs i livet en tid
tillbaka och är precis i färd med att staka
ut en ny. Detta hjälpte mig flera mil på
vägen!! Igen tack!” Anders
“Jag blev helt tagen och ögonen tårades
sig! Det var ett riktigt uppvaknade – en
käftsmäll (om man ska prata lite
fulspråk …)! Hoppas kunna få ta del av fler
föreläsningar av dig, din entusiasm och
passion för det du gör smittar. Från botten
av mitt hjärta – TACK!” /Susann
“Hej Peppe! Jag måste bara få tacka för en
galet bra föreläsning idag i Stockholm. Din
historia, ditt engagemang och värme, sprider sig verkligen i lokalen. Lova att fortsätt
att vara den du är.” /Thomas

Resultatgaranti - öka din
försäljning eller pengarna
tillbaka
Om du deltar fullt ut i utbildningen och följer den planen som vi tillsammans kommer
överens om men ändå inte lyckas öka din
försäljning inom fyra månader så får du hela
avgiften tillbaka. (Vid utbildningar i Italien
eller på kursgård får du hälften tillbaka. Den
andra halvan har redan gått åt till att bekosta resa, kost, logi och konferensanläggning mm). Inget strul, inga problem. Bara ett
tack för att du var med.

Andra som
också lyssnat
på Peppe:
Organisationen
My Dream Now
(Nioendeklassare)
Kandidata
Novare
Entreprenörsgalan
Coachcom
(Modigt
Ledarskap)
Målarmästarna
Länsförsäkringar
Wistrands
Advokatbyrå
MTG
Säljpoolen
Ebay
Arndts Nätverk
Hooks Herrgård
Investor
Happy Plugs
IHM Business School
Audi
Talarforum
Visit Karlstad
Selma Spa
Ahrens
Kvinnliga nätverk
Max Hamburgare
Landshypotek
Pac Produktion
Chiffer AB
MEC Mediabyrå m.fl.

“Hej Peppe! Jag tror att alla gick ifrån din
föreläsning med en riktig inspirationsboost. Härligt också att du delar med dig
så mycket om dig själv, blir lätt att relatera till det du säger då! Jag blev superinspirerad! Du fick mig verkligen att börja
fundera på vad jag faktiskt vill och att just
allt är möjligt!” Kram. /Matilda

Peppe!

För bokning, kontakt och mer information, hör av dig till: Maria Kullman,
maria@peppeekmark.se, 070-450 88 98 eller Mikaela Mohlin, mikaela@peppeekmark.se
0739-60 20 59. Läs mer på www.peppeekmark.se

