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Opskriften på det succesfulde salgsteam
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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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Af de 7 salgsdyder…
… er salgsledelse er det område, hvor der i Morgendagens Salg 
kan påvises størst forskel mellem de virksomheder, der klarer 
sig bedst og dem, der klarer sig mindre godt!  



4

Opskriften på det succesfulde algsteam…

… starter altså ved salgslederen!  
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Men en kæde er jo aldrig stærkere end det svageste led……

… så der skal arbejdes målrettet med at etablere det succesfulde salgsteam 

… for god ledelse handler jo netop om at skabe resultater gennem andre

Rekruttering Organisering Aflønning Motivation og 
fastholdelse

Træning og 
udvikling
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 Fremtidens salgsfunktion bliver mere en 
forretningsudviklingsfunktion hvor 
værdi skabes med udgangspunkt i hele 
kundens værdikæde (co-creation)

 Fremtidens sælger bliver nærmest en 
strategisk projektleder, hvis vigtigste 
rolle bliver at aktivere egne specialister i 
teams, der matcher kundens købscenter

Og det er IKKE blevet mindre vigtigt de seneste år……
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Rekruttering…

 En sælger er ikke ”bare” en sælger, lige så lidt som en læge er en læge – led ikke i blinde
 Traditionelle – og moderne – rekrutteringskilder, suppleret med proaktivitet
 Hvad er reelt de vigtigste kriterier ?
 Interview beslutninger kan være afgørende. Overvej simulation. Vær ærlig - og husk formålet!
 Vælg med både hjerne og hjerte – men husk jobprofilen
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 Hvor mange sælgere er der behov for ?

• Og skal nogle funktioner evt. outsources ?

 Husk også en god onboarding

 Hvordan skal ansvaret fordeles ?

• Efter geografi ?
• Efter produktgruppe / -type ?
• Efter branche / kundetype ?
• Efter funktion / arbejdsopgaver ?
• Efter kundestørrelse og betydning ?
• Som en kombination

 Vigtigt i.f.t. ansvar, motivation – og potentialeudnyttelse

Organisering…
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 Fast løn – variabel løn – eller en kombination ?

 Bonus eller ej

 LønPAKKEN er andet end lønnen

Vigtigt i.f.t. ansvar, motivation – og potentialeudnyttelse
Men husk fleksibiliteten i.f.t. at kunne ændre organiseringen

Aflønning…

“first pay your sales people what they are worth, and then make them worth, what you pay”
Robert Calvin
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Motivation og fastholdelse……
… To begreber som hænger uløseligt sammen – og igen er afgørende for ansvar og potentialeudnyttelse
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 Træning – i hvad ?

 Udvikling, sparring og coaching …

• På 1:1 samtaler (situationsbestemt)
• Via sambesøg

 Det gode salgsmøde kan begge dele

 Vigtigt i.f.t. ansvar, motivation – og potentialeudnyttelse

Træning og udvikling…
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High performance teams……

” Det er utroligt, hvad der kan præsteres, når ingen går op i, hvem der får æren for det”
Robert Yates
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Rollen som salgsleder……

Hvis side er vi på ?
 Firmaets ? – og selv her kan der være mange meninger at tage hensyn til
 Sælgernes ?
 Vores egen ?

Det rette svar er…

Det er ikke nødvendigvis den bedste sælger som også bliver den bedste salgsleder
 Kræver overblik og stor menneskelig indsigt
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Men en ting er helt sikkert……

… salgsledelse er IKKE gjort bag et skrivebord – og ved at sende rapporter

… salgsledelse sker fra fronten
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Bare et udpluk af salgslederens opgaver……
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Vil du vide mere?

Find bogen på

morgendagenssalg.dk

Tak for opmærksomheden!
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