
VEIEN VIDERE



Hva var målet for dette kurset?

Heve kompetansenivået for å skape SALG i bedriften
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Individuell gjennomgang

Ønsker du en individuell 
prat om utvikling og veien 
videre, ta kontakt med 
oss.



Trening eller andre kurs

Kontakt Konsulentas

www.konsulentas.no

eller ring oss

Marianne 97 17 66 67

http://www.konsulentas.no/


Fagbrev

Jobber du mot et fagbrev og trenger litt ekstra trening eller et 
eksamensforberedende kurs så hjelper Konsulentas deg – ta 
kontakt på kurs@konsulentas.no

mailto:kurs@konsulentas.no


Fagbrev

• Meld deg opp til privatisteksamen 

• privatistweb.no. 

• Eksamensavgift for er kr 1150,-

• Påmeldingsfrist: 15.september

• Avholdes 2 ganger i året på en videregående i ditt fylke. 

• Før sommeren

• Før jul

• Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra internett. 

• Du får karakter på eksamen ( 2 = bestått)

Bestått eksamen        meld deg opp til fagprøven

Vg3-
eksamen

Bestått



Fagbrev

• Bestått eksamen        meld deg opp til fagprøven

• Må ha nok praksis – tilsvarende 100 % stilling i 5 år

Opplæringskontoret i fylket

Du kan ta eksamen uten nok praksis ennå, den 
går ikke ut på dato. 

• Melde deg opp til fagprøve straks du har nok praksis 

• Gebyr for påmelding til fagprøve er kr 951,-

Praksis

Tilsvarende   
fem år i 100%



Fagbrev

Godkjent praksis
• Sensor kontakter deg
• Dato avtales
• Prøven avholdes på arbeidsplassen, hvis mulig

Fagprøven:

Du får her vist dine ferdigheter som salgsarbeider, og har 
muligheten til å briljere med dine kunnskaper.

• Går over fem dager
• Inneholder både skriftlige-, muntlige- og praktiske oppgaver.
• Karakterer er: Ikke bestått, Bestått, Meget godt bestått

Fagprøve

Bestått



Hva er målet med 
temaet?

Økt 
kompetanse

Fagbrev

GRATULERER 

Du er en fagarbeider, og kan dokumentere at 
du kan jobbe med salg hvor som helst.
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Det finnes hjelp 

Er det lenge siden du har gått på skole, eller har du aldri skrevet den type eksamen? 

Konsulentas har et eksamensrettet minikurs. 
• Øver på å skrive konkrete eksamener. 

• Bruker læreboka Salgsfaget som grunnlag

• Personlig oppfølging og veiledning gjennom hele kurset, og

• Masse tips til både eksamen og fagprøve. 

• fire kvelder og koster kr 2 990,-

Medlem av fagforbund, søk om å få dekket utgifter i forbindelse med kurset og fagprøven.

«Jeg er utrolig fornøyd med eksamensforberedende kurs. Jeg hadde aldri klart å gjennomføre og få et 
slikt resultat som jeg fikk uten dette kurset! Jeg er rett og slett storfornøyd og anbefaler det på det 
sterkeste!»

Camilla Dam Thue, Sørlandskjøkken



Du er viktigst

Medarbeideren er den aller viktigste ressursen i kampen om 
kundene. 

Den servicen medarbeideren yter overfor kundene er helt 
avgjørende om man skaper et positivt eller negativt forhold til hver 
enkelt kunde.

Kunnskap gir trygghet, og det er først når vi føler oss trygge at vi er i 
stand til å yte god service



Kursevaluering

https://www.konsulentas.no/kurs/



Dronningensgate 2 A, 4610 Kristiansand

+47 916 79 782

post@konsulentas.no

konsulentas.no

Lykke til videre!


