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42% 36%

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Man glemmer at være nysgerrigMan begynder at antageMan overser de langsomme forandringerMan gør som man plejer



 78% af kunder nævner dårlige oplevelser som væsentligste årsag til at finde anden 
leverandør (American Express Survey)

 Det er 4-6 gang så effektivt at sælge mere til eksisterende kunder fremfor at prøve 
at finde nye (Marketing Metrics)

68% af kunder er villig til at bruge flere penge på en leverandør som giver gode 
kundeoplevelser (Global Customer service barometer)

Og 81% af tilfredse kunder er villige til at anbefale en virksomhed til andre (Mecxx)

Products come and go. Customers shouldn`t. The value today is customer relationship. Yesterday`s companies thought the most important
task was to find new customers. Today`s companies know it is keeping and growing them. 

Philip Kotler

Vi skal tæt på… Og det er vigtigt fordi…



Udvikling af 
fælles 

konkurrencekraft

Bidrag til succes

Individuelle løsninger

Levering af produkter, service etc.

Salg af produkter

Key Account management

Traditionelt salg

”Strategisk salg  og key account management er at flytte fokus fra salg af enkeltprodukter til et samarbejde på 
strategisk niveau, hvor man udvikler løsninger der forbedre den gensidige langsigtede konkurrencekraft. Det handler 
om at løfte sin status i kundens hierarki fra at blive en leverandør til at blive en sparringspartner”. 

Business Denmark

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Strategisk salg og key account management handler således meget om at lære at se kunderne som de kan blive i morgen – ikke som de er i dag





Hvorfor vælges leverandør ? I alt Adspurgte Vægt

Eksterne årsager

Pris 224 2.473 9%

Kvalitet 134 2.473 5%

Service 174 2.473 8%

Leveringssikkerhed 105 2.473 4%

Nye behov 88 2.473 4%

Nye beslutningstagere 58 2.473 2%

Distributionsårsager 29 2.473 1%

Fusionsårsager 61 2.473 2%

I alt 35%

Årsager tilknyttet sælgeren

Tillid 589 2.473 24%

Relationer 524 2.473 21%

Sælgers værdiskabende evner 487 2.473 20%

I alt 65%

* Besvarelser fra Adm. Direktører, Salgsdirektører og Indkøbschefer
** Undersøgelse foretaget med 900 danske virksomheder i forskellige brancher
Kilde: Sales Partners

Før Corona… Efter…





Kilde: Stormwind

Indkøbsfunktionen er under forandring
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Den rationelle loyalitet falder – den emotionelle stiger







Kvalitet
Værdi
Loyalitet

Tid

Forventet værdi

Oplevet værdi

Værdigap

Kilde: Frit efter Søndersted-Olsen

Der skal arbejdes her

Der skal arbejdes her

Oplægsholder
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Kano…HVAD værdi er, ser vi på på uddannelsen – e.g. via værdikæden…



Kunder skal vurderes – og besøges  efter potentiale…
Og kundens situation skal i centrum på besøgene, ikke produktet



http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=YkxaYbeQRY3LMM&tbnid=Nx3d4uE28AL6yM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.123rf.com/photo_11556816_businessman-salesman-or-waiter-holds-open-a-presentation-brochure-or-menu--perfect-for-your-own-menu.html&ei=0689UovaLMrZ4ASQtoGQDg&bvm=bv.52434380,d.bGE&psig=AFQjCNFHwwtgx4GGeFacSWH9Nbjtk7Wg7Q&ust=1379860807114443


For mig er det ikke så vigtigt at vide noget om 
konkurrenterne, som det er at vide noget om 
kunderne. 

Og det - jeg reelt frygter mest ved mine konkurrenter 
- er, at de ved noget om kunderne, jeg ikke ved.

Jeff Bezos

Oplægsholder
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HVORDAN man skaber god kundeindsigt ser vi på på uddannelsenFor uden, begynder man automatisk at styre salget efter egen mening med fokus på de ting, man synes ville skabe værdi for én selv. Men det er nu en gang nemmere at retfærdiggøre pris og værdi ved ens egne produkter overfor for sig selv end overfor kunden.



Leverandørkompleksitet 
(Hvor nemt er det at finde en tilsvarende leverandør ?)
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Frit efter: Henrik Larsen, Chief Procurement Officer, Mærsk

Overvåg

Styr risiciene

Samarbejde

Kaffemødernes tid er forbi

Her ligger ca. 10% af en 
kundes leverandører (men 
kunden bruger 80-90% af 
tiden her) Kundeindsigt 
kombineret med en 
strategisk salgstilgang skal 
medvirke til at VI bliver en 
af dem!



Valg af key accounts
Valg af 

relationsskabende
bånd

Gearing af 
organisationen

Løbende udvikling 
af relationer

KAM er således…
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En procesIkke en opskrift men en virksomheds koncept til håndtering af de vigtigste kunder



3-trin til identifikation af key accounts

1. Screen kunden:
A. Hvor meget sælges i dag ?
B. Hvor stort er potentialet ? 
C. Hvor stærkt står vi ?, hvad er vores position ? 
D. Hvor attraktiv er kunden ? 

2. Er der interesse i / mulighed for synergi / udvikling af fælles konkurrencekraft ?

3. Vil det gøre ondt at miste kunden (omsætning, image etc.)

Oplægsholder
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For det er IKKE alle – evt. tegne træetHVORDAN potentialet vurderes, ser vi på på uddannelsen  - men to til tango!



Relations-
skabende 

bånd

Sociale bånd

Produkt-
mæssige bånd

Finansielle bånd

Juridiske bånd

UdviklingsbåndTidsbaserede 
bånd

IT baserede 
bånd

Markedsførings-
mæssige bånd

Servicemæssige 
bånd



KAM organisationen
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KAM er et koncept, som medfører, at mange flere i virksomheden bliver involveret i salgsarbejdet!Mange mener, at fremtidens sælger / key account manager i højere grad bliver en person med større viden om kundens forretning end egne produkter, hvis opgave det er at bringe specialister sammen fra begge sider af organisationerne



Løbende udvikling af kunderelationen…
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DET er strategisk salgDET er forretningsforståelseOg DET er kundeindsigt sat i spil på den helt rigtige måde!



Typiske KAM værktøjer

Et velfungerende CRM system

Kundeplaner

En ny mødestruktur

Key Account Scorekort

Oplægsholder
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I dybden om dette på uddannelsen



6 succeskriterier iflg. Jobber & Lancaster

1. Key Account Managerens evner og egnethed
2. Indsigt i kundens forretning
3. Gensidig forpligtelse – der skal to til tango
4. Fokus på reel værdiskabelse
5. Etablering af tillid
6. Forståelse af KAM konceptet – i hele organisationen

Oplægsholder
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Både fordele og ulemper!! – vi ser hvordan man kan vurdere om det egner sig til ens virksomhed
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”The sales department isn`t the whole company, but the whole company better be the sales department” 
Philip Kotler

Salg er i virkeligheden for vigtig en disciplin 
at overlade til salgsafdelingen alene



Næste uddannelse starter 22. august
https://www.iba.dk/efteruddannelser/strategisk-salg-og-key-account-managementSe f.eks.

…og der er flere tilskudsmuligheder

https://www.iba.dk/efteruddannelser/strategisk-salg-og-key-account-management


Hvorfor ? 
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Verden forandrer sig meget i disse år – og det kan i bedste fald være nytteløst – i værste fald direkte farligt – at arbejde med salg på samme måde som for bare 5 år sidenFor at komme, og forblive, foran konkurrenterneSelv de dygtigste sportsfolk bliver ved med at træne for at kunne vinde i en verden, hvor hverken konkurrenter eller udviklingen står stille (og det er endda selv om en andenplads er væsentlig mere værd i sport end i salg)
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