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Gennemgang

Spørgsmål
Skriv i 

chatten

 Hvad gemmer sig begrebet ”pipeline management”?

 Hvordan arbejder man med det i praksis?

 Hvad er gevinsterne ved at arbejde med det?



Pipeline – og pipeline management…

 Pipelinen er salgets fødekæde
 Det er en oversigt over potentielt salg i proces

• salgsmuligheder under bearbejdning i forskellige stadier

 Pipeline management er ledelse af denne proces  
• Og det er lige så vigtigt som ledelse af selve salget!



33% af de adspurgte virksomheder vurderer, at det er nødvendigt med nye 
kunder bare for at kompensere for nedgang blandt eksisterende kunder
76% af de adspurgte virksomheder har vækstmål, som nødvendiggør nysalg

Men 33% af de adspurgte virksomheder bruger mindre end 4 timer om ugen på 
at tilføre nysalgsmuligheder til pipelinen, og 57% bruger mindre end 7 timer

Ifølge en analyse fra 2016 (496 svar):



Udgangspunktet…

 Men tal fra Business Danmark (2010) har f.eks. vist, at 85% af kundeleads fra marketing ikke følges op af salg.



Kan I genkende billedet og de 
beskrevne udfordringer ?
1. Vi undervurderer behovet 

for nysalg
2. Målgruppedefinitionen 

mellem salg og marketing 
er ikke allignet ?



1. Vi skal kunne skabe unik værdi

2. Der skal være ”huller i osten”

3. Muligheden skal være ”SMUK”

4. Der skal være adgang til de rette personer

5. Tænk evt. i ”tvillingekunder”
 Kortlæg de ca. 10 bedste nuværende kunder
 Find fælles kriterier som branche, størrelse, organisationsstruktur, beliggenhed, 

strategi, vækst, økonomisk situation, værdier, kultur, positionering etc.
 Lav en idealprofil

5 tips til at identificere gode leads5 tips til at identificere gode leads

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


1. Vi skal have emner IND i pipelinen (lead management)
2. Vi skal have emner GENNEM pipelinen (egentlig pipeline management)

2 principielle opgaver i pipeline management



1. Via samarbejde med marketing
2. Via canvas
3. Via netværkssalg
4. Via opkøb

Herefter skal der investeres i at pleje og udvikle fra ”koldt lead” til ”varmt”. En 
undervurderet proces, som kan tage lang tid! 
Så kvalificer hurtigst muligt!

4 principielle måder at få nykundeemner



Uudnyttet potentiale ved eksisterende kunder 

Uudnyttede 
potentiale

Samhandel i 
dag

Bevidste behov

Ubevidste behov

 Spotlight på kunder i 
vækst – og hold ved

 Tag salg fra 
konkurrenterne

 Adresser kundernes 
ubevidste behov



Vær tålmodig!
Følg op og plej løbende

Der mistes mange potentielle 
kunder pga. manglende 

tålmodighed

Kvalificer hurtigst muligt!
Hav modet til at få et nej

Pas på at ”håbets bunke” ikke bliver 
for stor

Fra koldt til varmt lead

Kan tage LANG tid!



Nye potentielle 
kunde - eller 
mersalgsmulighed 
ved eksisterende

Potentiel værdi af 
det årlig (mer)køb

Sandsynlighed 
for succes

Værdi x 
sandsynlighed

Beslutningsdato Implemen-
teringperiode

A 1.000.000,- 25% 250.000,- Marts April

B 1.500.000,- 20% 300.000,- Februar Maj

C 400.000,- 50% 200.000,- Februar August

D 200.000,- 80% 160.000,- April April

E 2.000.000,- 10% 200.000,- Maj August

F 125.000,- 80% 100.000,- September December

G 150.000,- 90% 135.000,- April Juni

H 700.000,- 60% 420.000,- Marts April

I 1.200.000,- 50% 600.000,- Juni August

J 1.800.000,- 60% 1.080.000,- April Maj

IALT 9.075.000,- 3.445.000,-

Ved bekræftet potentiale: ind i pipelinen



Pipeline management…

Tre helt grundlæggende spørgsmål:
1. Hvor meget er der lige nu på vej igennem pipelinen ? Nok til at nå salgsmålet ? 
2. Hvordan er fremdriften i pipelinen ?
3. Er der en jævn fordeling  ?

 Formålet med en pipeline er ikke at sætte navne på et stykke papir men at give et 
realistisk billede af fremtiden. Flere navne er ikke nødvendigvis lig med større chancer.



Nye potentielle 
kunde eller 
mersalgsmulighed

Potentiel værdi 
af det årlig 
(mer)salg

Sandsynlighed 
for samarbejde 
ved sidste 
opgørelse

Sandsynlighed 
for samarbejde 
p.t.

Værdi x 
sandsyn-
lighed

Beslutnings-
dato

Implemen-
terings-
periode

IALT 9.075.000,- 3.445.000,-

Nye emner og muligheder siden sidst

Emner og muligheder som er taget af 
listen siden sidst fordi de er vundet

Emner og muligheder som er taget af 
listen siden sidst fordi de er tabt

Pipelineopfølgning
Måned:______________________

Performancesamtale med udgangspunkt i f.eks.



Nemmere og mere realistisk budgetlægning
Nemmere at indfri salgsmål, fordi man er på forkant

Mere stabilt, forudsigeligt og jævnt salg (med bedre indtjening)
Færre restordrer
Venner i andre afdelinger

Etc.
En analyse udført fra Business Danmark af The Lead Company i 2010 viste desuden, at virksomheder, som 

arbejde formelt med lead- og pipelinemanagement i gennemsnit konverterer hvert 5. emne til en kunde, hvor 
tallet kun er hver 8. for virksomheder der ikke gør det

Mange potentielle gevinster...



 Diplomfaget Salg, salgsledelse og kundeforståelse starter 05.09.2022
https://www.iba.dk/efteruddannelser/salg-salgsledelse-og-kundeforstaaelse

 Akademifaget Salgsledelse starter 10.10.2022
https://www.iba.dk/efteruddannelser/eksportsaelger

Nysgerrig på mere ?

https://www.iba.dk/efteruddannelser/salg-salgsledelse-og-kundeforstaaelse
https://www.iba.dk/efteruddannelser/eksportsaelger


LEDIG

 6 ugers jobrettet uddannelse
 Jobplan
 Positivlister

I ARBEJDE

 SVU – Statens voksen uddannelsesstøtte
 Kompetencefonden
 Omstillingsfonden

o Baseret på en kompetencevurdering

Se også tidligere Business Danmark webinar for uddybelse
https://www.businessdanmark.dk/karrierecenter/videoer--lydboger/videoer/sadan-traner-du-dig-til-bedre-salgsresultater/

Der er flere muligheder for økonomisk støtte

https://www.businessdanmark.dk/karrierecenter/videoer--lydboger/videoer/sadan-traner-du-dig-til-bedre-salgsresultater/
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