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Telefonsalg. En bog om kunsten at sælge dig selv og dine produkter over telefonen og computeren Harry
Motor Hent PDF Denne bog er skrevet til de vigtigste mennesker i erhvervslivet: sælgerne.

Bogen sigter på alle, der er i stand til at udtrykke, læse og forstå dansk. For i virkeligheden er vi alle sælgere
…

Her kommer telefonen ind i billedet som et af det tyvende århundredes betydeligste opfindelser. Den er et
unikt redskab for enhver sælger, og Harry Motor guider os igennem de bedste måder at udnytte den til at øge

ens salgstal.

Harry "Motor" Jensen (1921-2001) var en dansk erhvervsmand, journalist og forfatter, som særligt er kendt
for sit arbejde inden for bilsektoren. Han var i en årrække direktør for Volvo Danmark og sidenhen i

Australien. I årene 1957-1988 stod han for "Teknisk brevkasse" i FDM‘s medlemsblad "Motor", og i dag
kender de fleste ham ved navnet Harry Motor.
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