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MMeennttaall  SSäälljj  oocchh  PPååvveerrkkaann  
--  eenn  uuttbbiillddnniinngg  mmeedd  AAnnddrreeaass  KKuullllbbeerrgg  

 
Tänk dig att du kan sälja och påverka snyggt och smidigt och samtidigt veta att köparna själva 
beslutar det du vill att de ska besluta. De kommer inte ens märka att du påverkat dem.  
Vad skulle sådan kunskap vara värd?  
Välkommen in i den undermedvetna världen!  
Det är här alla beslut fattas, och hur hjärna vi än vill att våra beslut ska vara rationella så är alla 
köpbeslut emotionella och i efterhand motiverar vi med logiska argument. Om du förstår hur vi 
bygger upp våra filter för vad vi gillar och hur vi fattar våra beslut kommer du att dramatiskt öka 
ditt inflytande.  
Föreställ dig att du kan skapa personkemi med vem som helst. Du kommer efter den här 
utbildningen ha den kunskapen. Det är inget medfött utan det är något som kan tränas upp, bara 
du vet vad du ska träna på.  
 
Du kommer efter utbildningen att:  
 Sälja mer  
 Påverka lättare  
 Förstå hur människor fungerar  
 Kunna läsa av, lyssna in och känna av människor snabbt, för att förstå hur de vill ha 

information och även tycka om budbäraren.  
 
Du kommer att kunna  
  Snabbt ta reda på var köparens olika beslut finns (just det: finns!)  
  Vad som triggar och bromsar just den här människan  
 Påverka din egen motivation och ditt eget tillstånd  

 
Omfattning 
En till två heldagar 
 
Om Andreas Kullberg: Andreas Kullberg, certifierad 
Society of NLP Trainer och coach med en examen i 
projektledning, har genomfört 1000-tals coachsamtal och 
en väldig massa föredrag. Han har coachat allt från 
olympiska idrottare, världsmästare och fotbollsproffs till 
chefer och arbetsledare till arbetssökande 
småbarnsföräldrar och barn och ungdomar. Andreas har 
haft en serie kallad ”Livstips” i P4 Radio Värmland och har 
själv utbildats av världens främsta coacher, bl.a. Richard 
Bandler och Anthony Robbins. 
 


