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– Ottende e-bog om PIPELINE/TRAGTEN 



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 uddan-
nelse, træning og salgsledelse). 

Her er de øvrige e-bøger i serien:
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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 Indvendinger? Dem klarer du sådan!

Bog 11 Pipelinen/Salgstragten Få resultater af dine møder med nye kunder!
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http://skyviewcrm.dk/go/ebogsalgnr2/?utm_source=bog12&utm_medium=skyview&utm_campaign=ebognr12
http://skyviewcrm.dk/go/ebogsaelgernr3/?utm_source=bog12&utm_medium=skyview&utm_campaign=ebognr12 
http://skyviewcrm.dk/go/ebogpipeline1/?utm_source=bog12&utm_medium=skyview&utm_campaign=ebognr12
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OPGAVE
Du skal forberede mødet, så du fastholder attention fra alle mødedeltagere.

PROBLEMSTILLING
Du skal have gennemført din agenda, så kunden (og hvis der er flere til mødet – alle i købergruppen) stadig 
synes, mødet er interessant og han/hun får givet informationer og svar på sine spørgsmål.

HVORDAN KAN DU LØSE UDFORDRINGEN?
Vær omhyggelig med at gennemtænke og forberede hver eneste del af mødet. Så sikrer du, at du fremstår som 
troværdig og professionel over for deltagerne, og at du opnår, hvad du vil med mødet.
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DIN FORBEREDELSE AF MØDET
Lav en checkliste for forberedelsen og afsæt tid i din kalender til at gennemføre den. Eksempel:

HVAD
• Opstilling af bord, stole.
• Placering af deltagerne og mig.
• Projektor
• Skærm
• Flipover/tavle. Tuscher
• Visuel præsentation
• Bede deltagerne om at slukke  
 mobiltelefoner. Informere om  
 eventuelle pauser for mobil- 
 samtaler og rygning.
• Præsentation af deltagerne
• Formålet med mødet
• Kundens specifikke behov og  
 valgkriterier
• Præsentation af løsning
• Imødegåelse af indvendinger
• Kundens udbytte af samarbejde.  
 Økonomioverslag
• Aftale
• Næste skridt
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HVORDAN
• Aftale med NN
• Aftale med XX.
• Sikre, at alt fungerer før mødet.
• Kunne rette funktionsfejl.
• Tilpasse eksisterende,
• eller lave ny *).
• Kopier til deltagerne, måske
• Indlægge eventuelle pauser
• i agendaen
• Kende og huske titler, navne, ansigter, ansvarsområder, CVer, roller  
 i beslutningsprocessen, holdninger og indstillinger til sagen.
• Facebook, LinkedIn, andre kilder
• Spørge til deltagernes formål
• og forventninger
• Lave checkliste for spørgsmål **)
• Lave og indarbejde i en visuel præsentation, der ikke forhindrer,  
 at kundens oplysninger på mødet kan bruges.
• Lave og øve argumentationsliste***)
• Lave liste over forventede indvendinger og imødegåelse.
• Lave og indarbejde i en visuel præsentation, der ikke forhindrer,  
 at kundens oplysninger på mødet kan bruges
• Forberede aftaleudkast, tilbud, ordre, samhandelsbetingelser
• Invitere til demo hos os/
• hos kunde X
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*) Visuel præsentation

For dig som mødeleder er en visuel præsentation et ideelt værktøj til at holde mødets deltagere til sagen, over-
holde tiden, og opfylde mødets formål. Den er også uundværlig til at formidle dine budskaber. Visuelle budska-
ber opfattes nemlig meget bedre end verbale. 

Her er nogle tips:
• Præsentationen disponerer du efter punkterne i agendaen
• Lav den, så hver ”planche/slide” understøtter en del af mødets indhold 
• Vis i takt med agendaens punkter
• Sørg for, at informationer

• Virker som dine checklister
• Understøtter dine budskaber – ikke formidler dem. Dine tekster skal være enkeltord eller korte s 
  ætninger, som du forklarer på mødet. Deltagernes opmærksomhed skal ikke være optaget af at læse  
  lange tekster
• Indeholder relevant tekst, illustrationer-fotos-videoer
• Hjælper dig til at styre udveksling af information og diskussioner

• Lav så få plancher/slides som muligt. En planche/slide kan kræve flere minutters gennemgang. Tæl deres  
 varighed sammen og relatér dem til mødets tidsrum

• VIGTIGT: Se på deltagerne (på alle deltagerne), ikke på lærredet/whiteboardet/Skærmen. Sørg for, at delta 
 gerne fokuserer på dig.
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**) Checkliste for spørgsmål

Når du forbereder mødet, så lav en checkliste til dig selv med de informationer om kunden, du mangler for 
at forstå ham og hans problemstillinger og vise, hvordan du og dit firma kan hjælpe. Brug checklisten til 
agendaens punkt 3. Eksempel:

Det skal jeg vide
For alle mødedeltagerne:
• navn, titel og rolle (bruger, fag-/sagkyndig, influent, beslutningstager, indkøber), placering i organisationen?
• Er alle vigtige rolleindehavere tilstede?
• Hvad udvikler/producerer/sælger virksomheden? 
• Vokser/falder deres marked? Hvad er deres markedsandel? Hvem er deres konkurrenter?
• Organisationsstruktur (skema), antal ansatte i relevante afdelinger (= potentielle brugere), arbejdsprocesser,  
 arbejdsgange
• Omsætning, bruttoavance, omkostninger, driftsresultat?
• Hvad opfatter beslutningstageren og de vigtigste af de øvrige mødedeltagere som den vigtigste aktuelle  
 mulighed, og det vigtigste aktuelle problem, i relation vores produkt? Hvorfor? Hvor vigtigt er det for dem?
• Skal vores produkt erstatte et andet? Hvilket? Hvorfor?
• Hvilke valgkriterier bruger kunden til at vælge leverandør?
• Hvilke er de vigtigste eller afgørende?
• Hvordan bruger kunden produktet?
• Hvilke maskiner har de?
• Hvilket apparatur skal vores produkt køre sammen med?
• (Du skal selvfølgelig relatere til det, du sælger)
• Hvornår og hvordan vil de beslutte sig?
• Hvad forhindrer dem i at beslutte sig nu?
• Hvornår skal implementeringen starte?
• Hvem skal være deres projektleder?

7

mailto:info@skyviewcrm.com
mailto:info@skyviewcrm.com


8

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

com 

***) Argumentation
 
Eksempel:

Unikke fordele, som kunden opnår ved at samarbejde med os

• Vi har mere end XX års erfaring med [vores produkt], og XXvis af små og store virksomheder bruger det
• [Vores produkt] er egetudviklet, og det er løbende blevet videreudviklet og forbedret, i samarbejde med vore   
 kunder – altså baseret på praktiske forhold
• Som egenudviklet løsning kan [vores produkt] meget hurtigt justeres og tilpasses jeres særlige behov
• [Vores produkt] kan integreres direkte med andre løsninger – f.eks. XXX – uden brug af tredieparts produkter
• Vore konsulenter har alle mange års erfaring med projektledelse og implementering af [vores produkt]. Jeres   
 sikkerhed for en fejlfri installation og hurtig ROI
• Der er meget sjældent problemer med [vores produkt], men du er ekstra sikret med 24/7/365 service og support

mailto:info@skyviewcrm.com
mailto:info@skyviewcrm.com


9

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

com 

GRUNDE TIL, AT VORE KUNDER HAR KØBT
Her er at antal grunde til, at vore kunder har købt vort produkt. Vælg mellem dem i forhold til de 
muligheder eller den problemstilling, du afdækker under mødet med kundeemnet:

• At kunden kommer på forkant af markedsudviklingen
• At kunden kan reagere hurtigere på markedsændringer og konkurrentaktiviteter
• At kundens produkt bliver forbedret
• At kundens kunder køber mere
• At kunden får nye kunder
• At kunden produktion bliver mere effektiv
• At kundens omkostniveau reduceres
• At produktet er enkelt og brugervenligt
• At produktet er nemt at vedligeholde
• At produktet er nemt at installere
• At kunden får en bedre rapportering
• At kunden får et opdateret overblik
• At arbejdet gøres hurtigere
• At der spares tid 
• At administrationen kan klares med færre ressourcer
• At medarbejderne bliver gladere og mere motiverede

mailto:info@skyviewcrm.com
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6. STYRE HVEM DER TALER OG HVORNÅR
 
Du har en dobbeltrolle på mødet: du er mødeleder, og du deltager selv med spørgsmål og indlæg. 
Din optræden i hver af rollerne kan sikre, at alle deltagerne og du selv synes, det er en succes.
Som mødeleder kan du gøre det ved at

• Forberede dig grundigt på, hvorledes du vil styre hvert mødepunkt
• På mødet optræde både sikkert, myndigt, opmærksomt og lydhørt
• Sørge for en god, positiv stemning
• Hele tiden være opmærksom på din egen udstråling

• – og på stemningen blandt deltagerne
• Holde korte pauser, når deltagerne synes uopmærksomme
• Sikre, alle bliver hørt
• Forholde sig til alle indlæg og sikre, at de behandles tilfredsstillende
• Holde kontinuitet
• Sørge for, at overholde agenda og tid.

STYR MØDET
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7. TRÆK KONKLUSIONER EFTER HVERT PUNKT
 

Et godt møde kendes på, at deltagerne føler, at de når nogle resultater. Først og fremmest, at de får 
opfyldt formålene med mødet.

Som mødeleder har du stor indflydelse på, hvad deltagerne synes om mødet. 

Det gør du ved at markere de resultater, I opnår, efterhånden som mødet skrider frem. Efter hvert 
punkt opsummerer du nemlig kort, hvad I har talt om.

Så siger du med få ord, hvad I er blevet enige om (om noget). Sørg for, at alle deltagere også mener det.
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8. SKRIV OG UDSEND REFERAT
 

Tag korte notater om de vigtigste indlæg og beslutninger under mødet.
Brug dem til at skrive og sende et mødereferat til deltagerne umiddelbart efter mødet.  
Ikke en lang ”fristil”, men blot meget korte sammenfatninger af hvert punkt. 

Markér tydeligt (fed, kursiv, understreget):

• Hvad I har aftalt
• Hvem der skal gøre noget
• Hvornår det skal være færdigt

Følg op på disse punkter!
Det er en supergod måde til at holde fast i, hvad du har opnået på 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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