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SKYVIEWCRMs ERFARINGSSUM
for virksomhedsledere og afsætningsfolk

Det her er en serie små e-bøger fyldt med vore erfaringer – nogle af dem dyrekøbte. For dig er de 
gratis, og vi tror på, at du kan have udbytte af dem. 

Vi undrer os over, hvorfor mon noget så vigtigt som salgsuddannelser - strategisk og operativ – ikke udbydes på 
mellemlange og højere uddannelser, f.eks. merkonom, HD, cand. merc.? Sælgere og salgsledere er henvist til 
selv at lære sig faget i praksis, eller til at benytte sig af korte, operativt orienterede forløb hos private kursusud-
bydere. 

I mange virksomheder er salget forkætret og undervurderet. Ofte ledes og drives salget ikke så professionelt 
som andre funktioner, f.eks. produktion, logistik og finans/økonomi. Man mangler data, fakta, systematik, og 
overblik. Fokus er på detaljer, på den øjeblikkelige situation eller hændelse. 
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Derfor har vi skrevet denne og de øvrige e-bøger om effektivt salg til nye kunder. I dem får du viden 
og erfaring, som vi har opsamlet gennem mange år som sælgere, marketingfolk, konsulenter, ledere 
og topchefer i forskellige brancher.

Indholdet er bredt og generelt, så det passer til mange forskellige brancher og salgssituationer. Derfor kan du bruge 
det, som det er, men du kan sagtens tilpasse indholdet til dine personlige formål og behov (f.eks. til uddannelse, 
træning og salgsledelse). 

Her er de øvrige e-bøger i serien:

3

SkyViewCRM ApS – Blokken 17 – DK-3460  Birkerød – Tel.: +45 7070 1312 – e-mail: info@skyviewcrm.

com 

Bog 1 Stress En metode til at undgå stress.

Bog 2 Ansæt de bedste sælgere Undgå at spilde penge. Mist ikke Omsætning.

Bog 3 Ansættelse af de bedste sælgere Udvælg kandidater. Gennemfør Interviews.

Bog 4 Om ansættelse af sælgere Følg op på interviews og ansættelse.

Bog 5 Pipelinen/Salgstragten Vind over dine konkurrenter. Luk så mange og store ordrer 
som muligt på kortest mulige tid. 

Bog 6 Pipelinen/Salgstragten Budgettér og lav salgsplaner – kom tilbage på sporet.

Bog 7 Pipelinen/Salgstragten Find de mest lukrative emner.

Bog 8 Pipelinen/Salgstragten Få møder hurtigere – Nå dit budget!

Bog 9 Pipelinen/Salgstragten Identificér deltagerne i Købergruppen

Bog 10 Pipelinen/Salgstragten Få resultater af dine møder med nye kunder!
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OPGAVE
Du skal have resultater af dine møder.

PROBLEMSTILLING
Ofte overtager kunden/emner mødet, og du sidder og svarer på, hvad kunden nu finder på at spørge om, eller 
tale om.

HVORDAN KAN DU LØSE UDFORDRINGEN?
Sådan får du resultater af dine møder med nye kunder!
Det gælder for salgsmøder som for alle andre møder: 

ER DU DEN, DER FORBEREDER OG LEDER MØDET, 
HAR DU DET BEDSTE UDGANGSPUNKT

FOR AT FÅ OPFYLDT DIT FORMÅL MED MØDET

“
„
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TAG KONTROL OVER MØDET
Der holdes enormt mange møder i private virksomheder og den offentlige sektor. 
En stor del af dem føles af deltagerne som tidsspilde eller hygge, afhængig af temperament. Og det er de 
også. Hvorfor mon det?
Det skyldes som oftest, at der ikke er en mødeleder, og/eller at man har forsømt at:

1. definere mødets formål
2. bestemme, hvem der skal deltage – og hvorfor
3. fastlægge mødets indhold
4. aftale tid og sted 
5. forberede mødet
6. styre, hvem der taler, og hvornår
7. trække konklusioner efter hvert punkt
8. skrive og udsende referat til deltagerne

Du får stærke resultater af dine salgsmøder ved at have kontrol over de punkter. 
Lad os i det følgende se på, hvordan du får det!
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1. MØDETS FORMÅL
Du spilder kundens og din egen tid, hvis du ikke er helt klar på, hvad han/hun og du skal opnå med mødet, og 
hvordan du vil sikre det.
En ny kunde forventer at få afklaret, om du tilbyder:
1.  Noget bedre (eller billigere) 
2.  Eller noget nyt og interessant 

Du selv vil have en ny kunde.
Uanset, hvor meget du har gjort for at skaffe data om kunden på forhånd, kan du ikke vide, om du kan opfylde 
hans/hendes forventninger uden at udfylde hullerne i din viden om kundens situation og behov.

Du har færre chancer for at sælge, hvis du baserer din argumentation på mangelfuld viden om kundens situation 
og interesse. Derfor har du to formål med mødet: 
1.  At få svar på dine uafklarede spørgsmål om kunden
2.  At bruge din samlede forståelse af kunden til at få ham som kunde

Det du ved om 
kunden

Huller, du skal ud-
fylde med viden du 

får fra kunden
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2. DELTAGERE

I mange tilfælde er ”kunden” faktisk ikke en enkelt person, men flere – (KØBERGRUPPEN 
se bog 9). F.eks.:

• En bruger
• En fag-/sagkyndig
• En ”influent”
• En beslutningstager
• En indkøber – økonomisk beslutningstager

Alle eller de fleste af disse personer skal deltage i mødet, hvis kundens og dine formål med mødet skal opfyl-
des. Hvis du har tilstrækkelig indsigt i kundens forhold, ved du, hvem du skal invitere, når du ringer for at få 
mødet. Ellers kan du spørge under samtalen, så du kan sørge for, at alle relevante personer deltager – i deres 
egen interesse. I modsat fald er det mere usikkert, om mødets formål opfyldes.

Din potentielle 
kunde

Sponsor/ 
Antisponsor

Økonomisk 
Beslutningstager

Bruger

Teknisk influent

Indkøber/ 
Sagsbehandler
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3. MØDETS INDHOLD
 
Din agenda for mødet skal selvfølgelig indeholde de punkter, der sikrer, at formålene med mødet bliver opfyldt. 
Sådan kan agendaen se ud:
Møde med (firma)
Den [dato] kl. [tidspunkt]
Forventet varighed [timer]

AGENDA
1.  Præsentation af deltagerne
2.  Formålet med mødet – at orientere [kundens firma] om de forretningsmæssige fordele ved samarbejdet 
     med [dit firma]
3.  Hvad er [kundens firma] s specifikke behov?
     Hvad er [kundens firma] s kriterier for valg af leverandør?
4.  Information om [dit firma] og [jeres produkt] i relation til pkt. 3, herunder: 
     hvordan opfylder [jeres produkt] kundens behov?
     hvorfor vil [dit firma] være bedre som leverandør (bedre, nemmere, lavere omkostninger for kunden)
5.  Præsentation af en løsning specifikt udviklet til [kundens branche]
6.  Drøftelse af [kundens firma]`s udbytte af et samarbejde med [dit firma]. Økonomioverslag*).           
7.  Aftale
8. Næste skridt

Bemærk, at punkt 3. skal sikre dig den viden om kunden, du mangler, for at du kan målrette din argumentation 
under punkterne 4., 5. og 6.!

*) Økonomioverslag
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Et økonomioverslag er mere overbevisende end mange ord. Det er også godt til at undgå fokus på pris. Lav 
det før mødet, ud fra dine egne forudsætninger. Brug et Excel-ark og indsæt formler, så overslaget er nemt 
at ændre. Hvis kunden ønsker at bruge andre tal, så indsæt dem på mødet. Derved får du selv bedre indblik i 
hans økonomi.

Økonomien kan vises på mange måder – fra enkelt til avanceret – men gør det så enkelt som muligt. Her er et 
eksempel, hvor ”vor løsning” giver kunden større salg og/eller højere pris for sit produkt:

FORBEDRET ØKONOMI

Kunden har investeret 100 i din løsning, og har forbedret sit DB med 25 = afkast på investering 25%.

Nuværende Vor løsning

Omsætning

A
B
I alt

55
45
100

85
50
135

Variable/direkte udgifter

X
Y
I alt

35
30
65

45
30
75

Dækningsbidrag
Dækningsgrad (%)

35
35

60
44

Forbedret rentabilitet  

Dækningsbidrag
Dækningsgrad (%)

25
9

Investering
Afkast på investering (%)

100
25
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4. TID OG STED – HVOR HOLDES MØDET
 
Ofte foregår salgsmødet hos kunden og på det tidspunkt, der er mest belejligt for ham.
Før du aftaler mødet, så overvej, om der måske er et mere gunstigt sted for et positivt møde. Dit firmas domicil 
kan gøre et godt indtryk, eller et andet sted med gode faciliteter og beliggenhed kan give dig medvind fra begyn-
delsen.  Der kan også være tidspunkter, hvor kunden kan forventes at være mere veloplagt og afslappet end på 
andre tidspunkter.
Når mødet er aftalt, så send en mødebekræftelse med agendaen. Den kan se sådan ud:

Mødebekræftelse (e-mail)
Kære [navn], 
Som aftalt mødes vi den [dato] kl. [klokkeslæt] på (sted)
Hermed fremsendes agendaen for et spændende og inspirerende møde,  
som kan føre til et frugtbart samarbejde mellem [kundens firma] og [dit firma]:

AGENDA
1.  Præsentation af deltagerne
2.  Formålet med mødet 
3.  ---
[Praktiske oplysninger – f.eks. hvad kunden skal bringe med,  
kørselsinstruks, parkering].
Jeg ser frem til at møde [dig/jer].
Venlige hilsener,
[dit navn]
[din titel]
[dit firma]
[firmaets hjemmeside]
[dit mobilnummer]

I næste bog kan du læse om forberedelse til mødet.
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Forfatter: Claus Amann 

Claus har ledet mange strategiprocesser her og i udlandet (bl.a. i Rusland), rådgivet mange virksomheds-
ledelser, og undervist flere hundrede ledere fra de største danske virksomheder i ledelse. Hans viden 
og erfaring kommer fra chefposter i Unilever, Rank Xerox, Kelsen, Esselte og Rockwool, og arbejde som 
Management Konsulent i Bakconsult/PA Consulting Group. Han er HD i Afsætning, og HD i Ledelse & 
Organisation fra CBS, hvor han siden har været censor i en årrække. Claus er også MBA fra INSEAD.

Her er, hvad han skriver om i sine e-bøger:
 
• Ledelse
• Organisation
• Human Ressource Management/Development
• Forretningsplanlægning
• Forretningsudvikling
• Strategisk forretningsanalyse
• Strategiudvikling og –implementering
• Lokal og international afsætning, BtB, BtC – e-marketing
• Start-ups

Skriv til Claus på claus.amann@aa-international.dk
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