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Sådan undgår du at blive fanget i prisspiralen
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De 7 salgsdyder

1. Stor kundeindsigt og kundeorientering –med fokus på værdiskabelse og positionering i.f.t. konkurrenterne. Der arbejdes 
konstant på at skabe gode kundeoplevelser.

2. Alle kender salgets strategiske rolle, og alle funktioner i virksomheden bidrager til værdiskabelsen, kundebetjeningen og dengode 
kundeoplevelse

3. Stærk salgsledelse – sælgerne får den nødvendige sparring, der er etableret salgsprocesser, der arbejdes med målstyring – lægges
planer og følges op.

4. Sælgerne kompetenceudvikles med fokus på kunde og forretningsforståelse. Kompetencer fastlægges, sælgerne evalueres og der 
laves udviklingsplaner.

5. Formår at få betaling for værdiskabelsen > værdidrevet prissætning. Bl.a. med udgangspunkt i konkret viden om, og måling af, 
hvad der skaber værdi for kunden.

6. Udnytter sagsressourcerne optimalt fordi der er en klar sammenhæng mellem den overordnede strategi, kundeværdiskabelsen
og sælgernes prioritering. 

7. Udnytter nye digitale teknologier. Som kundekontaktpunkter og til indsamling af kundeindsigt, som skaber endnu bedre grundlag 
for værdiskabelse.



LITH/SOMU 22. Jan. 19

3



LITH/SOMU 22. Jan. 19

4

Bogen om det bedste salg
350 siders opskrift på, hvordan du tackler 
salgets 7 vigtigste udfordringer og kan 
blive 4 gange bedre til nysalg, mersalg og 
fastholdelse af salg til kunder
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HVORFOR fylder prisen så meget i salg ?
◆ Det er nemt for kunderne – det skal sjældent bevises

◆ Det er nemt for sælgerne at ”acceptere”

◆ Analyse fra USA: 32% af sælgere tror prisen er kundens vigtigste 
beslutningskriterie – kun 11% af kunderne siger det

◆ Men… prisen er IKKE værdiskabende – den reflekterer kun værdien!
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◆ Big data: lettere adgang til viden

◆ Selvdiagnosticerede kunder

◆ Mere ”reverse marketing” og flere udbud

◆ Konsolideringer i mange brancher

Den digitale tidsalder har ikke gjort problemet mindre
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5 klassiske fejl – med et bud på løsningen

1. Vi bruger tiden på de forkerte kunder

2. Vi taler med de forkerte – ved kunden

3. Vi præsenterer produkter og salgsargumenter for hurtigt

4. Vi antager at pris = købspris og får dermed ikke bevist værdiskabelsen

5. Vi håndterer ikke prisindvendinger systematisk – når de opstår



Brug ikke tiden på de forkerte kunder

Se i to retninger ved beslutning om tidsforbrug

C B A

D C B

D D C

Stor

Mellem

Lav

Kundens”attraktivitet”

Begrænset              Mellem                  Stort Kundens ”match” til os
(relativ konkurrencekraft)
(ser ”indad”)

Træf et SMUKt valg!

(bare fordi man er stor, behøver 
man ikke være lækker)
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Sørg for at tale med de rigtige ved kunden 
(og det er ikke nødvendigvis indkøberen)
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Præsenter ikke produktet eller løsningen for tidligt

(og præsenter ikke ukritisk ALLE argumenterne)

➢ Her skabes GRUNDLAGET for værdibaseret prissætning

✓ SPIN teknikken
✓ EFU
✓ BALA
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Et godt forbillede…

✓Han ved, at han skal være 100% sikker på diagnosticeringen før han udskriver en recept
✓Han taler således meget mere om patientens situation og sygdom end om medicin 
✓NÅR han taler om medicin, taler han aldrig om ingredienserne - kun om virkningen 
✓Han ved, at hvis patienten først tager ejerskab for diagnosen, er der større chance for, at det også sker for behandlingen

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=l%C3%A6ge+patient&source=images&cd=&cad=rja&docid=f1P3dw0qaxXvGM&tbnid=5oHXWTo5Rj1M3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://septembernet.dk/2011/03/10/interview-med-doctorservice/&ei=C7h7UeSRIojCswaVw4CIDw&bvm=bv.45645796,d.Yms&psig=AFQjCNFblYoa2b4sMSaiswosdOvxc7YTEA&ust=1367148931569922
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Få styr på kundens værdivippe

(pris er IKKE lig med købspris – men TCO)
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Men lad være at tro at kunden SELV kan se 
pointen nu – værdiskabelsen skal BEVISES
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Hvis prisindvendinger alligevel skulle opstå…

✓ Der kan være MANGE årsager til en indvendig – kend den rette før der reageres
✓ Selv prisindvendinger er IKKE det samme som at kunden siger det er for dyrt. De siger bare: 

jeg er (stadig) ikke i stand til at se at udbyttet overstiger omkostningen
✓ Husk: prisen skaber ikke værdi, den reflekterer den kun
✓ Og indvendinger er altid bedre end alternativet 
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Vil du vide mere?

Find bogen på

morgendagenssalg.dk

Tak for opmærksomheden!


