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Mercuri International
Vår framgång är ett direkt resultat av handplockade
experter, starka värderingar och en tydlig mission. Våra
framsteg är direkt kopplade till våra kunders. Våra
prestationer är direkt kopplade till våra kunders.
Detta partnerskap är det som skapar framgång, både
globalt och lokalt.
Mercuri International har genom organisk tillväxt och
förvärv etablerat sig som världens ledande
försäljningsrådgivare.

VÅR VISION ÄR ATT VARA
DEN LEDANDE GLOBALA

KUNSKAPSBANK

CASE & REFERENSER

OM OSS

GLOBAL

KONTAKT

EXPERTEN SOM
UTVECKLAR
ORGANISATIONER OCH
MÄNNISKOR FÖR ATT
UPPNÅ FRAMGÅNG
INOM FÖRSÄLJNING
OCH LEDARSKAP.

VÅR MISSION
Vi utvecklar och förbättrar försäljning och
ledarskap genom skräddarsydda
utbildningslösningar och öppna utbildningar.

VÅRA VÄRDEORD
Som ett internationellt företag med många olika
kulturer och kunder tror Mercuri International på att
ha en gemensam kulturplattform som ligger till grund
för vårt agerande mot varandra, kunder och
intressenter. Tillsammans bildar de ordet Reach.
Result oriented
Excellence in sales
Ability to change
Collaboration
Honesty and integrity

“Mercuri levererar med beprövade metoder och moderna
lösningar!”

VÅR HISTORIA

När den svenske ingenjören Curt Abrahamson grundade

Mercuri Internationals framgång är ett direkt resultat av

Mercuri International på 1960-talet drevs han av en stark

våra handplockade experters arbete, starka värderingar och

vilja att ge organisationer verktygen och processerna för att

mission. Våra framgångar går sida vid sida med de som

få deras strategier bli verklighet. Företaget startades
tillsammans Heinz Goldman från Goldman Institutet.

gjorts av våra kunder. Det är det som gör oss till en ledande
aktör både globalt och lokalt.

Framgången för Mercuri Internationals resultatfokuserade
metoder gjorde det här inledningsvis skandinaviska
försäljnings- och ledarskapsutbildningsbolaget till den
globala aktören det är idag.
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ANVÄNDBARA LÄNKAR

Data- och
Mercuri International gör det varje år
möjligt för företag i över 50 länder att bli
mer effektiva när det kommer till
försäljning och ledarskap. Vi arbetar såväl
lokalt som globalt och erbjuder våra
kunder både kundanpassade lösningar
och branschexpertis. Vi låter resultat växa
genom människor och ger er de verktyg
och processer som krävs för att ni ska
kunna tackla era försäljningsutmaningar.
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