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	 	 	 	 	 Kære læser ...
	 	 	 	 												Vi	håber	at	du	har	fået	så	god	inspiration	og	succes	
	 	 	 	 									efter	at	have	læst	“SÅDAN!	...	booker	du	dine	møder”,	
	 	 	 	 						at	du	nu	er	klar	til	få	succes	med	dine	kundebesøg.
	 	 	 	 			Vi	har	fyldt	denne	booklet	med	værktøjer	og	praktiske
	 	 	 	 øvelser,	så	du	er	ordentligt	klædt	på	til	at	møde	kunderne
	 	 	 																	med	succes.

	 	 	 								HUSK!	Du	kan	altid	finde	inspiration	på	www.saadan.nu.

	 	 																			Med	venlig	hilsen

	 	 																		Tino	Jønsson	og	Thomas	Hjortshøj



Har du svært ved at svare på dette, kan det 
være en god idé at starte med din indre 
dialog og begynde at skrive ned hvilke 
fordele og ulemper der er forbundet med 
dit job som sælger eller sælgende leder. 
Dette kan du gøre på de næste sider!

Til din orientering er det helt almindeligt at 
have indre dialoger! Et normalt menneske 
har ca. 65.000 indre dialoger om dagen, ja, 
nogen mener endda helt op til ca. 12.000 i 
timen.

Langt de fleste af disse foregår på det 
ubevidste plan; det er klart, ellers ville vi 
ikke være i stand til at begå os i en social 
kontekst. 

Disse indre dialoger er vores indre byg-
gesten. Det, som vores mønstre er bygget 
op af og derfor dem, der styrer vores liv. 
I perioder kan vi bruge urimeligt lang tid 
på at lade disse indre dialoger få frit spil og 
køre derudaf på frihjul. 

Prøv at forestille dig, at du selv kan være 
”herre” over dine indre dialoger.

Der er ingen tvivl om, at når du holder 
fokus på, hvad du vil, hvorfor du vil det 
og hvad det vil give dig, er det væsentligt 
nemmere at finde motivationen for de ting 
du foretager dig i hverdagen.

           

Hvorfor er du sælger?



Fordele og ulemper ved salgsarbejdet ...
           Fordele ved dit job som sælger
           eller sælgende leder?
           Skriv så mange du kan
           – gerne rigtig mange!

           Ulemper ved dit job som sælger 
           eller sælgende leder?
           Skriv så mange du kan
           – gerne rigtig mange!

Du har nu skrevet dine fordele og ulemper ned ... ER DET SÆLGER DU VIL VÆRE?
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Hvis JA ...
Prøv nu at holde fokus på alle de fordele 
der er ved at være sælger. Tænk på dem, 
mærk efter og forestil dig nu, at du frem-
over til enhver tid kan tænke på alle disse 
fordele. Dette ved vi af erfaring, vil ændre 
dine indre dialoger, således at det er de 
gode ting, du holder fokus på.

Når	du	holder	fokus	på	de	gode	ting,	vil	det	
ændre	dine	indre	dialoger.

Når	dine	indre	dialoger	er	positive,	vil	det	
ændre	dit	kropssprog.

Når	dit	kropssprog	er	positivt,	vil	det	ændre	
din	tonalitet*.

Når	din	tonalitet	er	positiv,	vil	det
ændre	de	ord	du	benytter.

Når	du	benytter	positive	ord,	er	du	mere	
behagelig	at	være	sammen	med.

Når	du	er	mere	behagelig,	er	der	mulighed	for	
at	få	mere	succes	på	kundebesøget.

Når	du	har	mere	succes	med	kundebesøget,	
kan	det	påvirke	din	motivation,	som	du	kan	
læse	mere	om	i	næste	kapital.

Hvis du ikke nåede det, kan du med meget 
stor fordel udfylde skemaet med dine for-
dele og ulemper, inden du læser videre ...

*Tonalitet betyder om din stemmeføring er: lys / mørk, blød / skrap, høj / lav osv.



Nu er tiden kommet til at klæde dig bedst 
muligt på til alle dine kommende møder 
med potentielle kunder og som i 
“SÅDAN!	...	booker	du	dine	møder”, anbefales 
det at læse det hele stille og roligt igennem 
og udfylde de spørgsmål der er, således at 
du får det bedste ud af dine kommende 
besøg.

For at hjælpe dig bedst muligt i gang kom-
mer her de 9 vigtigste punkter. De starter 
ude på kundens P-plads, går ind til møde-
bordet og slutter på kundens P-plads igen.

De 9 vigtigste punkter:
1)   Kundens P-plads
2)   Ind ad døren
3)   Skab tillid
4)   Vær hjælpsom
5)   De rigtige spørgsmål
6)   Vær nysgerrig og informativ
7)   Repetér
8)   Den rigtige løsning
9)   Begynd samarbejdet

           

Kundebesøget
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  Kundens P-plads
    Vi er alle forskellige og vores humør  
  skifter jævnligt. Skiftet kan ske af ydre på-
virkninger, såsom private, faglige eller an-
det. Eller vores egne tanker (indre dialoger), 
som du læste om under punktet: Hvorfor	er	
du	sælger? Uanset hvad dit humør er, er det 
nu vigtigt at du holder fokus på at have det 
godt.
En god måde at gøre dette på, kan være i 
bilen på vej til mødet. Hold fokus på at du 
skal ud at besøge en ny potentiel kunde. 
Mærk den følelse du har:
Glæder du dig?
Er du ”spændt”? ... nervøs?

Uanset hvilken af ovennævnte følelser du 
har, er det tegn på, at du er ved at sætte dig 
op til mødet.

Når du nu står på kundens P-plads, skal du 
have i baghovedet, at det kan være at din 

potentielle kunde allerede kan se dig fra 
vinduet! Der er intet specielt ved det, bare 
ha’ det i baghovedet!

HUSK at slukke din mobiltelefon!!!!

Et	fif	til	dig	der	er	ryger:
Er du ryger, så lad være med at ryge lige 
ude foran din potentielles kundes virksom-
hed. Det kan være at han/hun er ikke-ryger, 
og så vil du allerede være bagud på ”point”.
Et	godt	råd	er:
Lad være med at ryge i bilen. Det kan den 
potentielle kunde lugte!

Et	fif	til	alle:
Har du tyggegummi i munden? Hvis ja! Så 
tag det ud og læg det i en skraldspand! 
Lad være med at smide det. HUSK ... at den 
potentielle kunde muligvis kan se dig.

Nu	er	det	tid	til	du	skal	ind	ad	døren	...
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SMID TYGGEGUMMIET
... i en skraldespand!



  Ind ad døren
    Når du har taget fat i dørhåndtaget / 
  trykket på knappen til døren / trådt over 
dørtærsklen, så sker der noget i din krop. 
Det er adrenalinen der begynder at sætte 
ind. Brug det positivt til at blive opmærk-
som på at rette ryggen og skærpe koncen-
trationen, samtidigt med at du er afslappet!
Prøv at se om du kan finde denne følelse:

Hvad	skal	der	til	for	at	du	retter	ryggen?

 

Hvad	skal	der	til	for	at	du	skærper
koncentrationen?

 

Hvad	skal	der	til	for	at	du	er	afslappet?

Prøv nu at tænke godt efter ...
Hvad	skal	du	tænke	på	for	at	du	har	ret	ryg,	er	
koncentreret	og	afslappet	på	samme	tid? 

Tag nu denne følelse med dig, smil let og 
gå hen til receptionen (eller til den nær-
meste person), præsentér dig kort med dit 
navn og firmanavn og oplys at du har en 
aftale med _______ kl. _______.

Mens du venter på din kontaktperson, kan 
du kigge lidt rundt omkring. Måske er der 
en folder om virksomheden, et produkt-
blad eller et årsregnskab.Tag det og kig let 
i det, mens du holder øje med, hvornår din 
kontaktperson kommer. Tag folderen med 
dig, for måske står der noget væsentligt i 
den. Om ikke andet, så viser du allerede nu 
indirekte at du er interesseret i firmaet som 
du har møde med.
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	 		En god idé
																			vil	være	at	an-			
															komme	på	P-
pladsen	10	minutter	
før	mødet,	så	du	ved
at	du	har	god	tid	og	
derved	kan	nå	at	få	
den	rigtige	følelse	ind	
i	kroppen,	før	du	går	
ind	ad	døren.
Gå	ind	ca.	3-5	minutter	
før	den	aftalte	tid.	Dét	
viser,	at	du	overholder	
aftaler!

 ER DU BLEVET
I N S P I R E R E T ?
... så er det nu
du skal købe!


