
Uppstart (webinar) 
5-10 min

En konsult från Intermezzon 
ger en översikt av innehållet 
och startar Blended 
Learning-programmet. Detta 
kan hållas som interaktivt 
webinar, eller som förinspelat 
videomeddelande.

Självskattning och 
kartläggning i e-Simulering 
10-25 min

Du får självskatta dina 
färdigheter som coach. Efter 
det får du testa på 
verklighetstrogna 
e-Simuleringar som kartlägger 
din faktiska kunskap.

Klassrumsutbildning  
1-2 dagar

En konsult från Intermezzon 
håller klassrumsutbildning om 
B2B-sälj. Upplägget anpassas 
till målgruppen utifrån 
resultaten från 
kartläggningen, men också 
önskemål om inriktning (t.ex. 
målstyrning, säljledning osv.).

Träning och certifiering 
i e-Simulering 
40-120 min

Efter klassrumsutbildningen 
öppnas träningsdelen upp och 
du får möjlighet att praktiskt 
träna dina färdigheter. Du 
kommer att få stöd av en 
virtuell coach som ger dig tips 
och återkoppling beroende på 
hur du väljer att agera. När du 
uppnått kravet för certifiering, 
får du möjlighet att skriva ut 
ett diplom som visar att du 
genomgått Best Practice B2B 
Sales.
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Exempel på utbildningsupplägg:

Personbedömning
Best Practice

Denna e-Learning lär dig mer kring hur olika personlighetstyper agerar, tänker och reagerar. Du får 
också lära dig och träna på hur du anpassar dig och din kommunikation, till olika 
personlighetstyper – för att få bästa möjliga genomslag. Utbildningen riktar sig främst till dig som 
möter kunder i din vardag, men kan tas av alla för att få ytterligare dimensioner i 
kommunikationen och bli bättre på att nå fram med budskap. Utbildningen hjälper också dig med 
en ledarroll för att få förståelse för olika personligheter i ett team, hur det påverkar gruppen och 
hur du kan förbättra den interna kommunikationen.
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Alla INTERMEZZON:s konsulter är certifierade i 
Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI), ett av världens mest 
använda personlighetstest.

Testet kan göras online och följs sedan upp i klassrum eller i 
webinar av INTERMEZZON-certifierad konsult, där kopplingar 
görs till din vardag oavsett roll.

Efter genomgången utbildning kommer du att ha fått:

En övergripande bild av olika 
personligheter och vad som 
kännetecknar dem, samt vilka teorier 
detta bygger på

Reflektera över vilka dina styrkor är 
när du kommunicerar med andra 
och vad du kan utveckla för att 
lyckas ännu bättre

Verktyg för hur du kan anpassa 
dig när du möter olika 
personlighetsstilar, för att nå 
ökad framgång

Reflektera över vilken 
personlighetsstil du själv har� �

�

Exempel på fördjupning inom personlighetsbedömning:

I priset ingår 
tillgång till utbildningen under 12 månaders tid
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