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[MAXIMIZE]
Win-Win or no deal!
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FORMÅL (MÅL)
Med Funky Business Maximize vil i opleve 
og forstå hvilken adfærd, det kræver at 
blive den fortrukne samarbejdspartner 
(internt og eksternt) og herunder:

►  at blive bedre til at forstå  
 ”kundens” situation og skabe 
 værdi 
►  at opnå yderligere forståelse for  
 egen og ”kundens” kommunika- 
 tionsstil 
►  at opnå en mere effektiv og  
 målrettet kommunikation 
►  at opleve egne stærke sider og  
 udviklingsområder i kommuni- 
 kationen 
►  blive bedre til at hjælpe andre  
 med at træffe beslutning 
►  at sælge en idé med gennem- 
 slagskraft og nå målet

GENNENFØRELSE
I kan gennemføre Funky Business 
Maximize på 1½ time. Det er oplagt at 
benytte Maximize som eye-opener før, 
under og efter et kursus eller som opstart 
på en konference, hvor målet er få 
deltagerne ”op af stolene” og skabe 
relationer på en sjov og lærerig måde. 

BOOKING
Vil du vide mere, så kontakt os på 
telefon 2722 2750

INTERAKTIV SALG OG KOMMUNIKATION
Test dine evner i et hektisk forhandlingsmiljø hvor din evne til at 
komme ud over rampen sættes på prøve!

Hvor godt kender i egentlig jeres kunder? Forstår i dem i ordets bedste 
forstand og har i en fuldstændig indsigt i deres situation og behov? 
Funky Business Maximize er et medrivende kommunikationsspil, der 
gør jer i stand til opbygge tætte relationer på en sjov og inspirerende 
måde. 

I Funky Business Maximize er missionen klar: ”I har 1 år til at nå jeres 
mål. I skal øge jeres markedsandel i et marked med benhård 
konkurrence samtidig med, at i ønsker at blive oplevet som kundernes 
fortrukne samarbejdspartner”. I skal nå jeres mål gennem effektiv 
kommunikation, idésalg, videndeling og samarbejde. Og resultatet 
afhænger helt af jeres evne til at forstå kunderne og skabe win-win 
situationer.

Vi gennemførte salgs- og kommunikations-
spillet Maximize på vores salgs kick-off for 100 

sælgere med kæmpe succes! Alle, uden und-
tagelse, engagerede sig 100% i aktiviteten, som 

Funky Business faciliterede på en meget motiverende 
og professionel måde. Den største AHA oplevelse for alle, 

var Funky Business’ evne til at forstå vores hverdag og udfor-
dringer, som blev indarbejdet i spillet, hvilket gjorde aktiviteten 

både relevant og nærværende. Spillet blev afrundet med en til-
bagemelding med stærke paralleller til vores hverdag. Vi kan varmt 

anbefale Maximize - FLOT!
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