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Meillä on ilo ja kunnia toimia Sales Boosterina kansallisessa

tradenomiopiskelijoiden BtoB-myyntikilpailussa, Best Seller Competition -

kilpailussa, 11.4.2019 Turussa. Kilpailu järjestetään tänä vuonna 10. kerran.

Pääsemme buustaamaan tulevia myynnin ammattilaisia menestymään

kilpailussa sekä jatkossa myyntityössä.

Kyseessä on jännittävä kilpailu, jossa kuudesta eri ammattikorkeakoulusta

neljä opiskelijaa kustakin toimivat myyjinä kohdaten 20 minuutin

myyntikeskustelussa yrityksen ostajan. Alkuerien neljä parasta kilpailijaa

pääsevät finaaliin. Täältä voit lukea lisää kilpailusta.

Kilpailun tuomaristo koostuu mukana olevien yrityskumppanien sekä

korkeakoulujen edustajista.

Artikkelimme Why Sales is the Best Possible Place to Work, Learn and

Develop? aiheeseen liittyen julkaistiin Turun Ammattikorkeakoulun

julkaisemassa lehdessä Journal of Excellence in Sales.
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