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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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Dagens temaer
1. Tendenser - Hvad udfordrer præcise salgsforecasts

2. Som de fleste eller som de bedste?

3. Inspiration til at komme tættere på sandheden

4. Fra forecast til handling
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Kort om mit afsæt for at tale om at 
drive B2B salg…

…hjælper B2B-virksomheder med at skabe vækst ved at 
differentiere sig på tydelig værdiskabelse
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Introduktion
De 7 salgsdyder… og hvad vi stiller skarpt på i dag

Vi skiller os ud 
Vi er så kundeorienterede, at alle vores kunder tydeligt ser og værdsætter forskellen mellem 
os og vores største konkurrenter.

Vi er alle sælgere
Alle funktioner i organisationen har en god forståelse for, hvad de skal bidrage med for, at vi 
lykkes med at realisere vores salgsmål.

Min leder går forrest
Vores salgsledere går forrest med at aktivere, håndhæve og udvikle sælgernes tilgang til salg. 

Vi ved, hvordan vi skaber værdi
Vi har en fælles forståelse for den værdi, salget skal skabe for vores kunder, og vores træning 
og uddannelse af salget er altid designet med et tydeligt fokus på værdiskabelsen.

Vi får penge, for den værdi vi skaber
Vi tydeliggør og tager os betalt for den værdi, vi skaber.

Alle ved hvordan de skal bidrage
Vores salgsressourcer er tæt knyttet til virksomhedens strategiske målsætninger, og de 
enkelte profiler og ressourcer i salgsorganisationen måles på deres individuelle bidrag hertil.

Vi bruger det, vi ved om kunderne
Vi er bedre end vores konkurrenter til at anvende interne data om kunder og marked for at 
supportere vores kundevendte funktioner, støtte salg og skabe tydelig værdi for kunderne.
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Poll
 I hvilken grad er det de seneste 12 måneder blevet mere 

udfordrende at lave salgsforecasts?
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Udfordringer for præcise salgsmål
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Trend – kompleksitet i 2 dimensioner 

Tættere på 
kundens 
virkelighed

Volumen

Ydelser/
Kategorier

Nemt at 
forecaste

Svært at 
forecaste

Nemt at 
forecaste

Svært at 
forecaste
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Væksten afhænger af mellemlederne

 4 ud af 10 mellemledere sætter kun de mål de ved de kan nå

Kilde: ”Væksten i Danmark står og falder med mellemledere” af partner Lars Møller, Qeep A/S

 1 ud af 2 mellemledere tager mere hensyn til organisationen 
end til resultatet når de sætter mål

Kilde: ”Væksten i Danmark står og falder med mellemledere” af partner Lars Møller, Qeep A/S
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Salgseffektivitet – det nye sort
 Salgsdyd nr. 2 ”Vi er alle sælgere”

Omsætning

Antal medarbejdere
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Som de fleste eller som de bedste
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Fra autopilot til markedsledelse...

1. Årets budget ‘PLUS’ x%

2. Årets realiserede salg ‘PLUS’ x%

3. Involvering af hele salgsorganisationen (bedste bud)

4. Budget opbygget nedefra og op (identifikation af vækstlommer på segmenter og kategorier)

5. Indsigt fra markedet (puls på forventninger til næste måneder) De bedste

De fleste
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Poll
 Hvilke af de 5 niveauer for forudsigelse af salget anvendes i din 

virksomhed? (multipel svarmulighed)
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Poll
 Hvor stor en del af næste års omsætning ved I hvor skal komme 

fra? (0-20%; 21-40%; 41-60%, 61-80%, 81-100%, Ved ikke)
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Værktøjer til at tage næste skridt

 Hvad kan jeg gøre for at tage næste skridt...

Kundeorienteret 
budgetudvikling

Datadrevet 
segmentering
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Fra salgsbudget til salgsplaner
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Individuelle salgsplaner til realisering af 
budget
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Opsummering
 Trend der udfordrer salgsbudgettering

 Hvad gør de fleste og de bedste

 Datadrevet segmentering og Kundeorienteret budgetudvikling

 Aktivering på enkeltkundeniveau
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Vil du vide mere?

Find bogen på

morgendagenssalg.dk
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Peter A. Jensen
Market Director, Co-founder

Customer Agency
Overgaden Neden Vandet 9C
DK-1414 København K
Denmark

+45 27 87 78 34 
pj@customeragency.dk
Peter Aakjær Jensen | LinkedIn

Follow Customer Agency on  

mailto:pj@customeragency.dk
https://www.linkedin.com/in/peter-aakj%C3%A6r-jensen-1521081/
http://www.linkedin.com/company/customeragency/
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