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Sådan erobrer du nye kunder post corona
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Relevans ?
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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

…og i slipstrømmen af webinaret i går:
”Aldrig mere kold canvas” 
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Mindre investeringslystne, og langt 
mere risikoaverse, kunder – med 
længere beslutningsprocesser

Sårede og desperate konkurrenter 
på jagt efter omsætning

Lande som åbner op 
i forskellig hastighed

Kunder som er ramt på likviditeten

Forstærket digitalisering
Nye compliancekrav
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Selv om fokus er på første 
halvdel af salgstrappen, 
må arbejdet gerne tage 
udgangspunkt i 
bevidstheden om ”at 
skabe langtidsholdbare 
løsninger”
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Tre fokuspunkter

◆ Træf bevidste strategiske valg

◆ Praktiser netværkssalg (og social selling)

◆ Hav et skarpt værdibudskab
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Bevidste strategiske valg:

Se i to retninger – Corona har ændret mange af forudsætningerne

C B A

D C B

D D C

Stor

Mellem

Lav

Markedets / kundens / kanalens ”attraktivitet”
(se ”udad”)

Begrænset              Mellem                  Stort Markedets / kundens / kanalens ”fit”
(relativ konkurrencekraft)
(ser ”indad”)

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=tvillinger&source=images&cd=&cad=rja&docid=ULV8n-IfNMT78M&tbnid=KM24BR43_JRzaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.br.dk/brands/schleich/sm%C3%B8lfer%20som%20tvillinger%20(20722).aspx?id=881983&ei=MwpcUeq6GIySswbViIDgCg&bvm=bv.44697112,d.Yms&psig=AFQjCNHQ4OFfTseWpCxO-XctrEcZdTeViA&ust=1365072778079968
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Netværkssalg
◆ Bevidst og systematisk arbejde med det formål – gennem tillidsfulde relationer –

at få sit netværk til at hjælpe eller anbefale en i en salgsmæssig sammenhæng

◆ 80-90% af nye kunder kommer via netværk! (Netværks Akademiet)

◆ 80-90 % af en virksomheds anbefalinger kommer fra eksisterende tilfredse 
kunder (Kilde: Bain & Co)

◆ Word of Mouth (anbefaling) er 10 gange så effektiv som traditionel 
markedsføring.” (Kilde: Wharton School at University of Pennsylvania)

◆ Den virkelige værdi ligger i netværks netværk

◆ Et typisk person har mellem 150 og 300 kontakter i sit netværk

Tilgang ved deltagelse i officielle 
netværksarrangementer: 
Før: hvem er med ? – research – mål – fokus
Under: Udbytteorienteret elevatortale
Efter: Følg op
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1. Anmod selv om henvisninger: Mere end 50% af sælgerne spørger aldrig. 

2. Spørg mere end én gang: Statistikker viser, at hvis du beder om henvisninger to 
gange, får du dobbelt så mange som, hvis du kun spørger en gang.

3. Spørg virkelig: Spørg direkte om henvisninger. Undersøgelser har også vist, at 
flertallet af sælgere ikke rigtig spørger, de foreslår. De vil sige noget som ”Hvis du 
tilfældigvis løber på nogen, der kunne bruge mit produkt vil du så have mig i 
baghovedet” ?

4. Lad kunden vide, hvem der er en god henvisning: Meget få sælgere definerer det 
nogensinde. De går ud fra, at modparten ved det. 

5. Giv dem tid til at tænke: Du må ikke bede om henvisninger og stå og vente på et 
omgående svar. Spørg og følg proaktivt op! Lad dem vide, hvornår du kommer 
tilbage til dem for at få henvisningerne

6. Tak og ”beløn” dem: Sig tak. Anerkend værdien. Giv noget igen – eller først (råd, 
navne, viden, artikler, særbehandling etc.). 

7. Få dig om muligt introduceret: Et navn og telefonnummer er godt. Lov til at 
referere til giveren er endnu bedre. At få giveren til at introducere dig er allerbedst. 

Kilde: Howtomintmoney.com
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Tænk også i sociale netværk!
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Det skarpe værdibudskab



12

◆ At arbejde med konklusionerne fra webinaret i går

◆ At se frem til næste webinar i denne webinarrække

Og dermed bedre klædt på til…



LITH/SOMU 22. Jan. 19

13

Vil du vide mere?

Find bogen på

morgendagenssalg.dk

Tak for opmærksomheden!


