
e-bog No. 19© 

Copyright SkyViewCRM

VÆKSTVÆKSTVÆKST
En e-bog om 

toplinie-vækst
 



e-bogs serien fra SkyViewCRM

Du sidder nu med e-bog No. 19 fra SkyViewCRM’s skattekiste af erfaringer. 
For dig er de GRATIS, og vi tror på, at du kan have udbytte af dem. 

Erfaringerne er hentet fra vore egne jobs som chefer i multinationale virksomheder, rådgivere, virksom-
hedsejere og iværksættere. Derudover høster vi erfaringer fra vore kunder, som tæller enkeltmandsvirk-
somheder, succesrige iværksættere samt ledere, topchefer og medarbejdere i danske og udenlandske 
virksomheder. 

Vi føjer løbende nye guldkorn til for at dele dem med dig. SkyViewCRM er nemlig både et program i skyen 
og et sted for erfaringsudveksling mellem dygtige og succesfulde virksomheder. 
Har du selv erfaringer, du vil dele med andre, hører vi meget gerne fra dig.

 

Forkortelser i e-bogen:

SMV:  Små og Mellemstore Virksomheder

OEM: Den originale produktfremstiller

Disrupt: Nyudvikling, der fortrænger tidligere produkter/teknologi 
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TÆNKER DU PÅ AT FÅ DIN VIRKSOMHED TIL 
AT VOKSE?

OPGAVE
Du skal øge toplinien i stedet for bundlinien. 

INTRODUKTION

Denne bog handler om vækst – toplinievækst. 
Med andre ord: større omsætning. 
På kortere sigt er det nok nemmere for dig at vækste bundlinien – nettoresultatet.  
Her bruger du din viden og data om virksomhedens drift, om produktet, om  
produktionen og om de andre funktioner til at øge omkostningseffektiviteten.  
Alligevel er det hårdt arbejde at blive ved med at presse citronen: 
at spare omkostninger. 

Det er sværere at øge toplinien, men der er langt større muligheder for at gøre det.  
Det kræver bare andre kompetencer:

• Indsigt i markedet
• Viden om potentielle kunder
• Viden om konkurrenterne
• Og frem for alt salgsekspertise. 
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PROBLEMSTILLING
Små og mellemstore virksomheder – SMVer - har i dag en mikroskopisk global markedsandel. 
Føler du, du er en af dem, kan du komme til at klare dig meget bedre, ved at:

• Give salg og markedsføring høj prioritet

• Fokusere på nye kunder og konkurrencesituationen 
 (i dag ligger den måske uden for synsfeltet. 

• Skaffe dig relevante ressourcer
• Personer
• Viden
• Data
• Effektmålinger
• m.m. 

mailto:info@skyviewcrm.com
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ER DIN VIRKSOMHED VOKSET?

I 10-års perioden 2004-13 voksede de fleste SMVer kun langsomt eller slet ikke. Som gruppe voksede de 
langsommere end de store, og de skabte ikke arbejdspladser. I den periode steg SMVers gennemsnitsom-
sætning kun i firmaer uden ansatte, og antallet af ansatte hos SMVer faldt. 

Hvis DIN virksomhed er vokset i den periode, skiller den sig altså positivt ud fra mængden.

SKAL DIN VIRKSOMHED VOKSE FREMOVER?

Det aktuelle økonomiske opsving smitter også af på SMVer, men de flestes manglende evne til selv at 
skabe vækst er ikke ændret. I Regeringens helt aktuelle ”Strategi for Danmarks Digitale Vækst” hedder 
det f.eks.: ”Det ser ud til, at danske virksomheder ikke er helt så gode til at udnytte de nyeste digitale 
teknologier til fx nye forretningsmodeller og services. Det gælder ikke mindst de små og mellem store 
virksomheder.”

Se hele Strategien her:  
https://www.regeringen.dk/nyheder/strategi-for-danmarks-digitale-vaekst/

En stigende andel af de nystartede virksomheder har klare vækstambitioner – ofte baseret på digitalise-
ring – og måske gælder det også for SMVer. For nylig fik Danmark endnu en virksomhed med mere end 
1.000 ansatte, Netcompany -  efter mere end 20 års stilstand. 

Vi har netop foretaget en rundspørge blandt chefer for SMVer, og 85% af dem satser på, at deres virksom-
hed vokser. 

mailto:info@skyviewcrm.com
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HVIS JA TIL VÆKST, SÅ HVORFOR?
Der kan være flere grunde til, at du gerne vil have vækst, f.eks.:

• Du vil øge din egen indkomst

• Du vil øge virksomhedens værdi

• Du vil vise omverdenen, at I er dygtige, og at din virksomhed trives

• Det er nødvendigt for at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere

• I skal bruge penge til investeringer i maskiner, udstyr etc.

Hvad er det egentlig, der driver dig? Vil du betegne dig selv som en ”håndværker”, en ”frihedselsker”, 
eller en ”bjergklatrer”?

mailto:info@skyviewcrm.com
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BETEGNELSEN ”HÅNDVÆRKER”

En stor international analyse blandt 30.000+ ejerledede virksomheder viser, at ca. ¾ af ejerne ikke interes-
serer sig for at vækste deres virksomhed. 

Ejerne er ”håndværkere” = fagpersoner, som drives af at mestre deres profession, og af deres interesse 
for nuværende og kommende produkter. Virksomhedens indtjening er ikke interessant for dem, og den 
blandes sammen med deres personlige økonomi. 

mailto:info@skyviewcrm.com
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BETEGNELSEN ”FRIHEDSELSKER”
Størstedelen af den resterende fjerdedel af virksomhederne ejes af ”frihedselskere”. Deres motivation 
for at drive virksomhed er den personlig frihed, de oplever ved at gøre det. For dem er penge symbolet på 
frihed, og de interesserer sig for top- og især bundlinien for at bevare deres frihed. 

De føler, de kan tilrettelægge deres egen dag og eget liv – de har friheden og retten til at bestemme selv, 
kan komme og gå, når de vil, og der er kun én, de skal stå til regnskab for, nemlig kunden.

Omsætning:        5.000.000
Omkostninger: -3.000.000
Resultat        2.000.000

mailto:info@skyviewcrm.com
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BETEGNELSEN ”BJERGKLATRER”
En ganske lille del ejes af ”bjergklatrere” - folk, som satser på stærk vækst for at kunne sælge virksomhe-
den og starte den næste. Virksomheden er et middel til at tjene penge, og penge betyder for dem prestige. 
[Kilde: https://valuebuildersystem.com/]

Tænk f.eks. på de, der starter det ene teleselskab efter det andet, sælger til TDC, starter forfra.

mailto:info@skyviewcrm.com
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ER VIRKSOMHEDEN DIN PENSION?
Der kan være flere grunde til, at du gerne vil have vækst, f.eks.:

• Vil du sælge din virksomhed
 eller bare lukke den, når du ikke har lyst til at drive den mere?

• Hvis du vil sælge den
 er den så salgbar? 
 Det vil sige: er den up-to-date med hensyn til kompetencer, teknologi, digitalisering, processer etc. 

• Er der mulige købere til din virksomhed?

Massevis af danske SMV-ejere vil sætte deres virksomheder til salg i de kommende år. 

En nylig undersøgelse viser, at mere end en tredjedel af SMVer i selskabsform (ca. 24.000) snart står for at 
skulle skifte ejer fordi den nuværende ejer vil pensionere sig selv, og det samme gælder en stor andel af 
de 125.000 enkeltejer-virksomheder. 

Mange af ejerne har ikke gjort sig klart, at der samtidig kan ske et markant fald i antallet af salgbare 
virksomheder. 

mailto:info@skyviewcrm.com
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Teknologier som f.eks. e-handel og 3D-printing truer med at disrupte   SMVers traditionelle rolle i værdi-
kæden. 

e-handel gør det meget nemmere at købe ind globalt, hvorved hjemmemarkeds-fordelen for SMVer for-
svinder. 

3-D printing sætter ”OEMer”  – ja, selv slutbrugere - i stand til at blive selvforsynende ved selv at frem-
stille produkter – bedre, billigere og i lige netop det antal, de behøver. 

Derved bliver SMVers traditionelle underleverandørrolle overflødig. Medens mange flere SMVer bliver sat 
til salg, vil en stor andel af ejerne opdage, at deres virksomheder intet er værd, fordi de har mistet deres 
konkurrencekraft pga. disruptive teknologier og forretningsmodeller. 

mailto:info@skyviewcrm.com
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Kun halvdelen af nystartede virksomheder overlever deres 5. år.

Kun halvdelen af nystartede virksomheder overlever pt. deres femte år, og snart kan op til 2/3 af alle 
SMVer være i farezonen for pludselig lukning. De fleste ejere er ikke opmærksomme på det og fortsætter, 
som de plejer, uanfægtet af den igangværende ”Fjerde Industrielle Revolution”. Det til trods for, at de 
naturligvis satser stærkt på at undgå, at de må lukke virksomheden:

“håndværkerne”, fordi de så måske tvinges til at få en chef

”frihedselskerne”, fordi de så mister deres frihed

”bjergklatrerne”, fordi de så taber deres penge og prestige
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Omsætning:        5.000.000
Omkostninger: -3.000.000
Resultat        2.000.000
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Det her bestemmer din virksomheds værdi ved salg: 

• Økonomisk udvikling og tilstand
• Vækstpotentialet
• Uafhængighed af enkelte kunder, medarbejdere, leverandører
• Andelen og typer af faste indtægter
• Graden af differentiering og kundernes interesse i den
• Kundetilfredsheden
• Afhængigheden af dig som ejer

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

Værdi 5 mkr. Værdi. 100 mkr. 
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HVAD MENER DU MED VÆKST?
Stigende omsætning? Større nettoresultat? Flere ansatte?
Vor egen rundspørge til en række virksomhedsejere viser, at 70% dermed mener vækst på bundlinien, 
medens ¼ fokuserer på omsætningsvækst. Det bekræfter vor egen erfaring med SMVer: man fokuserer 
oftest på intern effektivisering og skridtvis produktforbedring (som ikke skaber nye jobs). Man arbejder 
langt mindre med f.eks. lokal/regional/global kundeakkvisition, udvikling af helt nye produkter og service-
ydelser, radikal ændring af forretningsmodel eller med etablering af eksterne partnerskaber. 

Omkostningsreduktioner er måske nemmere at have med at gøre, fordi du har bedre styr på egne forhold 
end på markedsforhold. Der er dog grænser for, hvor meget man kan spare, og tænk på, at blot 10% hø-
jere kundeomsætning har samme effekt som en omkostningsbesparelse på 10% (hvis dækningsbidraget 
efter salgsomkostninger er 50%).

Stiger omsætningen 100.000 har du tjent 50.000 mere på bundlinjen ved 50% DBII

Falder omkostningerne 50.000 har du også tjent 50.000 mere på bundlinjen ved 50% DBII

mailto:info@skyviewcrm.com
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HVOR STOR VÆKST STILER DU EFTER?
Hos ¾ af respondenterne i vor rundspørge er  
vækstambitionen 10% p.a. – hvad enten det  
drejer sig om top- eller bundlinien. 10% vækst  
har været fint og flot indtil nu, hvor virksomhe- 
derne er vokset lineært: 

Der er et stigende antal opstart-virksomheder, som vokser eksponentielt i stedet for lineært. Nogle af dem 
når nu en markedsværdi på 1 mia. US$ på nogle få måneder. De fleste af verdens største virksomheder er 
ganske nye: Apple, Amazon, Facebook, Google, Netflix, Alibaba, TenCent m.fl. Ved at bruge de samme me-
toder som dem, kan du også få din virksomhed til at vokse mere end 10%. Til det dobbelte - eller (meget) 
mere. Til en selvforstærkende succeshistorie, en magnet for talent og spidskompetencer, et centrum for 
energi og entusiasme.

Teknologiudviklingen – især ”digitaliseringen 
af alting” – har imidlertid gjort det muligt for 
virksomheder at vokse eksponentielt:

mailto:info@skyviewcrm.com
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Det vil kræve radikale ændringer af din virksomhed, og det har du måske slet ikke lyst til. Meget tyder dog 
på, at du bliver nødt til det, hvis din virksomhed fortsat skal eksistere. 

Teknologiske gennembrud og nye forretningsmodeller er ved helt at ændre spillereglerne. 

Tænk bare på brancher som underholdning, medier, kommunikation, detailhandel, industri og transport. 

Flere af de meget store virksomheder er i fuld gang med at omstille sig – i Danmark bl.a. Mærsk og Dan-
ske Bank. Dem, der ikke gør det, forsvinder hurtigere. 

På få årtier er levetiden for USA’s største, traditionelle virksomheder reduceret til 1/3, fra 50 år til 16 år.

LEVETID FOR USA’S STØRSTE VIRKSOMHEDER

FØR 50 ÅR

NU 16 ÅR

mailto:info@skyviewcrm.com


18

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

ER DET DIN TOPLINIE, DU VIL HAVE TIL AT VOKSE?
Så kan du jo gøre det ved at få flere kunder. 
Du kan også gøre det ved at fastholde dine nuværende kunder, og sælge mere til dem. 

Som udgangspunkt må du spørge dig selv, om dine nuværende kunder repræsenterer et potentiale, der er 
tilstrækkeligt til at nå dit mål for toplinievækst, eller om potentialet skal findes hos nye kunder. Naturlig-
vis må du også se på andre forhold, som f.eks. kundetypernes dækningsbidrag efter salgsomkostninger.

mailto:info@skyviewcrm.com
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SÅDAN FÅR DU FLERE KUNDER

Regeringen skriver i sin”Strategi for Danmarks Digitale Vækst”:

 ”Udbredelse af IT har fx gjort drift og administration meget nemmere. Og den større handel, der sker via 
internettet, har givet de mindre virksomheder mulighed for at sælge bredere geografisk og på det interna-
tionale marked.” 

Her taler regeringen om e-handel og digital markedsføring. Begge dele er ret nye metoder til at få flere 
kunder – også over landegrænser. Meget effektivt og billigt, hvis man kender metoderne, men der er få, 
der virkelig mestrer det, og de er meget efterspurgte og svære at få fat på. De måler effektiviteten på den 
eneste relevante måde, nemlig med ”CAC – Customer Acquisition Costs”. 
Kundeakkvisitionsomkostning = Simpelthen i, hvad det koster at skaffe en kunde.  

Langt de fleste, der tilbyder sig som specialister, arbejder kun med delområder som hjemmeside-design, 
Google-/Facebook-annoncering, søgemaskineoptimering (SEO). Ikke med samlet økonomisk effektivitet.

 Den traditionelle måde at få nye kunder på er stadig den mest udbredte, nemlig salg ved personlig kon-
takt og pr. telefon. Sælgere, som kan skaffe nye kunder, hænger imidlertid heller ikke på træerne. Det er 
meget mere krævende end at passe de kunder, man allerede har.
Skal du have succes med at få flere kunder, er det afgørende, at du er omhyggelig med at bruge eksperter 
eller sælgere med dokumenterede resultater, og at I er helt enige om (realistiske, velfunderede) resultat-
mål som f.eks. CAC kr. 750 pr. kunde, eller 10 nye kunder á kr. 20.000 omsætning pr. måned.

mailto:info@skyviewcrm.com
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SÅDAN FASTHOLDER OG UDVIKLER DU DINE KUNDER

Oftest er det nemmest og billigst for dig at hente toplinievækst hos dine eksisterende kunder. Det kan 
koste dig fem gange så meget at skaffe nye kunder som at tilfredsstille og beholde dine eksisterende 
kunder.

Forudsætningen for, at du kan hente din målsatte toplinievækst hos dine kunder, er, at de har:

• En vækst i behovet for dine ydelser, og/eller
• Behov for nye ydelser, som du vil tilbyde, og/eller
• Et potentiale, som du ikke har udnyttet – f.eks. køb hos konkurrenter

Den bedste made at opnå toplinievækst på er ofte at knytte kunderne tæt til dig gennem god 
behandling. Loyale kunder bringer værdi til dit firma på flere måder:

• Bliver længere og køber mere

• Koster mindre at betjene

• Hjælper ofte med at pege på forbedringer og effektiviseringer, som reducerer driftsomkostninger og  
 forbedrer andre kunders oplevelse

mailto:info@skyviewcrm.com
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FÅ TOPLINIEVÆKST MED SKYVIEWCRM 

Regeringen i ”Strategi for Danmarks Digitale Vækst”:
”De virksomheder, som anvender de nye teknologier, har oplevet højere produktivitetsvækst. SMV’er, der 
har udnyttet teknologi til fx analyse af salgsdata, har oplevet øget kendskab til kunders individuelle behov 
og præferencer. Det kan også give mere valuta for pengene, når markedsføring systematiseres---”

Det er netop det, du kan bruge SkyViewCRM til. SMVer er bagud med digitalisering, men det kan du bøde 
på, for SkyviewCRM er digitalisering, der både øger din toplinie og reducerer dine omkostninger gennem 
større effektivitet. SkyViewCRMs værdi er derfor meget stor og større end sædvanligt for IT-programmer. 

Det er ikke bare et PC-program, der letter den enkelte medarbejders dagligdag, men et strategisk tople-
delsesværktøj til både at udvikle dine bestående kunder og skaffe nye. SkyViewCRM indeholder mange 
års viden og erfaring med salgsprocesser. 

Vi deler også viden og erfaring med dig ved seminarer og kundeklub-møder, hvor kunderne og vi kommer 
med eksempler på, hvordan SkyViewCRM benyttes til at skabe overblik og vækst. Det her er vort seneste 
seminar:

Gør dine kunder til fans
At holde på kunderne har stor værdi - vi ved alle, det koster langt mere at få en ny kunde, end det koster 
at holde på - og sælge mere til - en eksisterende kunde. Derfor har vi kreeret et seminar, der skal vise et 
eksempel på, hvordan du kan få en tidlig advarsel, hvis din kunde er ved at forlade dig, og løbende kan du 
sikre dig, at du aldrig glemmer en aftale, uanset hvornår du har lagt den til opfølgning. SkyViewCRM og 
Annecto.

mailto:info@skyviewcrm.com
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Her er nogle konkrete beviser på, at brugen af SkyViewCRM skaber værdi for kunderne:

Kunde- 
branche År Vækst i  

bruttoavance
Vækst i 
nettoresultat Brugt til

Håndværk 2015   2016 +952% +1.200%
Strukturering af salgs- og leverings-
indsats samt kundefastholdelse. 
To-Do-Liste

B-t-B 2015   2016 +23% +98%

Kold canvas, leads til sælgere, 
konstant opfølgning på tilbud og 
mersalg til kunder – pipelinestyring. 
To-Do-Liste

Elektronik 2015   2016 +382% +113%

Kold canvas, leads til sælgere, regi-
strering af al service, fastholdelse 
af kunder. 
To-Do-Liste

Serviceydel-
ser 2015   2016 +8% +176%

Registrering af alle emner og 
kunder, ydelser til kunder, løbende 
kommunikation med tilbud om nye 
ydelser. 
To-Do-Liste

Industri – 
B-t-B 2015   2016 +31% +39%

Pipelinestyring, fra kold canvas 
til kunde, kundepipeline, konstant 
opfølgning på, at kunderne er 100% 
kunder.
To-Do-Liste

Medicinvirk-
somhed 2015   2016 392% 2%

Pipelinestyring, rapportering på 
budget, forecast, ordrer.
To-Do-Liste

mailto:info@skyviewcrm.com
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SALGSDATA - EKSEMPLER 

Jo flere data, du har om dine kunder og kundeemner, og jo længere en tidsperiode, de dækker, des effekti-
vere bliver din salgsindsats.
For at være brugbare, skal du kunne registrere dine data, bearbejde dem, og få overblik over dem i forhold 
til de beslutninger, du skal træffe. Det kan du gøre med SkyViewCRM.
Her er nogle eksempler på nyttige kundedata (checkliste):
Firmanavn, adresse(r).
Navne og titler på relevante personer.
Branche, størrelse, ejere, organisation.
Hvordan går det kunden: omsætning, nettoresultat, andre nøgletal? Fremtidsudsigter?
Hvad laver kunden, hvad bruger han dit produkt til?
Hvilket problem løser dit produkt for kunden – kundens behov? 
Er det en bedre løsning end konkurrentens?
Hvad betyder dit produkt for kundens virksomhed?
Hvad køber kunden, hvor meget, hvor tit?
Hvor stor en andel af kundens brug/forbrug købes hos dig? Går det op eller ned? Og køber de alt, de over-
hovedet KAN købe fra dig, eller splitter de købet ud på flere leverandører.
Hvem beslutter købet, hvem gennemfører det, hvem bruger produktet? Hvornår og hvor tit?
Kundens indstilling til dig: ambassadør, loyal, indifferent, kritisk?
Hvad betyder kundens køb for din virksomhed: andel af omsætning, dækningsbidrag? Dækningsgrad?
Din/jeres kontakter med kunden: hvem har ansvaret? Hvem har kontakt – aktivt, passivt? Personligt, pr. 
telefon, pr. mail, andet? Hvor hyppigt? Formål, effekter, resultater? 
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Vi har med denne e-bog skrevet i alt 19 e-bøger om forskellige emner indenfor forretning, salg og markedsføring.  
Få en oversigt over alle bøgerne - klik her.

Prøv gratis!

Bog 1 Undgå stress i hverdagen En metode til at undgå stress.

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

Bog 3 Ansæt de bedste sælgere Udvælg kandidater. Gennemfør Interviews.

Bog 4 Sikr dig succes med din sælgeransættelse Følg op på interviews og ansættelse.

Bog 5 Pipelinen/Salgstragten 1 Luk ordrer.

Bog 6 Pipelinen/Salgstragten 2 Budgettér - rapportér

Bog 7 Pipelinen/Salgstragten 3 Find de mest lukrative leads.

Bog 8 Pipelinen/Salgstragten 4 Få møder med 8 ud af 10.

Bog 9 Pipelinen/Salgstragten 5 Identificér deltagerne i Købergruppen.

Bog 10 Pipelinen/Salgstragten 6 Kommer din kunde med  indvendinger.

Bog 11 Pipelinen/Salgstragten 7 Få resultat af dit møde.

Bog 12 Pipelinen/Salgstragten 8 Mødet er dit – forbered - Styr.

Bog 13 Marketing, Telemarketing, Canvas Leads – marketingafdelingens hjælp til salget

Bog 14 Styr besøgsfrekvensen Leverandør via detailbutikker.

Bog 15 Disruption Følg med tiden.

Bog 16 Styr på dine kunderne Har du styr på dine kunder 24/7.

Bog 17 Disruption Forsvinder dit job.

Bog 18 ExO Hvordan vokser jeg hurtigere - billigst muligt.

Bog 19 Vækst, Vækst, Vækst Toplinien også.

mailto:info@skyviewcrm.com
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http://skyviewcrm.dk/go/ebog-stress/?utm_source=ebog19&utm_medium=skyview&utm_campaign=e-bog19
http://skyviewcrm.dk/go/ebog-salg1/?utm_source= ebog19&utm_medium=skyview&utm_campaign=e-bog19
http://skyviewcrm.dk/go/ebogsalgnr2/?utm_source=ebog19&utm_medium=skyview&utm_campaign=e-bog19
http://skyviewcrm.dk/go/ebogsaelgernr3/?utm_source=ebog19&utm_medium=skyview&utm_campaign=e-bog19 
http://skyviewcrm.dk/go/ebogpipeline1/?utm_source=ebog19&utm_medium=skyview&utm_campaign=ebognr19
http://skyviewcrm.dk/go/ebogpipeline2/?utm_source=ebog19&utm_medium=skyview&utm_campaign=ebognr19
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http://skyviewcrm.dk/go/ebog8pipeline4/?utm_source=ebog19&utm_medium=skyview&utm_campaign=ebognr19 
http://skyviewcrm.dk/go/ebog9pipeline5/?utm_source=ebog19&utm_medium=skyview&utm_campaign=ebognr19 
http://skyviewcrm.dk/go/ebog10pipeline6/?utm_source=ebog19&utm_medium=skyview&utm_campaign=ebognr19
http://skyviewcrm.dk/go/ebog11pipeline7/?utm_source=ebog19&utm_medium=skyview&utm_campaign=ebognr19
http://skyviewcrm.dk/go/ebog12pipeline8/?utm_source=ebog19&utm_medium=skyview&utm_campaign=ebognr19
http://skyviewcrm.dk/go/ebog13marketing/?utm_source=ebog19&utm_medium=skyview&utm_campaign=ebognr19
http://skyviewcrm.dk/go/ebog14retail/?utm_source=ebog19&utm_medium=skyview&utm_campaign=ebognr19
https://skyviewcrm.dk/e-bog15/?utm_source=ebog19&utm_medium=skyview&utm_campaign=ebognr19
http://skyviewcrm.dk/go/e-bog16/?utm_source=ebog19&utm_medium=skyview&utm_campaign=ebognr19
http://skyviewcrm.dk/go/e-bog17/?utm_source=ebog19&utm_medium=skyview&utm_campaign=ebognr19
http://skyviewcrm.dk/go/e-bog18/?utm_source=ebog19&utm_medium=skyview&utm_campaign=ebognr19
http://skyviewcrm.dk/go/e-bog19/?utm_source=ebog19&utm_medium=skyview&utm_campaign=ebognr19
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SkyviewCRM 
Blokken 17 • DK-3460 Birkerød  
Tlf.: +45 70 70 13 12
www.skyviewcrm.dk • aa@skyviewcrm.com

CVR 34727201

Ring til os på 7070 1312, så vi kan tale om din konkrete udfordring.

Send os en mail aa@skyviewcrm.com 

Se mere om SkyViewCRM og vore ydelser og funktioner:
www.SkyViewCRM.dk
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