
Drejebog
– Har du styr på dit salg?
Hvem handler mennesker med? De handler med andre mennesker, 
som forstår, lytter og løser deres behov og problemstillinger.

Uanset om du sælger B2B eller B2C, handler det om mennesker og
de relationer, du opbygger med dem.

Drejebogen vil give dig et kort indblik i salgets virkelighed og stille
dig nogle spørgsmål, som gør dig skarpere på dit salg.

Mennesker køber af mennesker. Det er en af salgets vigtige pointer.
Du kan have verdens bedste produkt, men hvis du ikke formår og tale
med dine kunder og forstår deres behov, kommer du ikke til at sælge
noget til nogen.

Det er vigtigere, at du forstår kundens behov, end at du prøver at få kunden 
til at forstå dit behov for at sælge.

Emner/Leads
Hvor finder du dine emner til at komme i gang med salget?

3 gode råd til at finde emner:

1. Brug dit netværk, både det professionelle og private. Spred budskabet om, at du er selvstændig
og har kompetencer indenfor et bestemt område. De fleste mennesker vil gerne hjælpe, og det vil
dit netværk også. Husk at din næste kunde kan komme de mest uventede steder, selv når du hen-
ter børn i SFOen.

2. Brug sociale medier som Facebook og LinkedIn. Hvis du bruger LinkedIn, kan du nemt finde den
rette beslutningstager i den virksomhed, som du gerne vil have som kunde.

Skriv en besked til vedkommende og anmod om en forbindelse. Det er de færreste, der siger nej.
Det er ofte også nemmere og komme igennem via LinkedIn, når du har direkte kontakt til rette
vedkommende.

3. Der findes en mængde databaser, som kan hjælpe dig, hvis du skal lave større søgninger efter
emner. Du kan bruge virk.dk, nn-erhverv, proff.dk eller mange andre.

Nogle af databaserne kan du bruge gratis, og så er der flere, hvor det koster penge at lave mere
specifikker søgninger.

Leder du efter emner indenfor specifikke brancher, kan du være heldig at finde information om
medlemmer på brancheorganisationens hjemmeside.

Din elevator tale
Det er vigtigt, at du har en god fortælling om dig og din selvstændige virksomhed, som du kan sælge 
dig selv på. Her kan du bruge i din elevatortale.

Elevatortalen er en ultrakort fortælling om dig og din virksomhed, som du kan levere på max. et minut. 

Her er 4 gode råd til din elevatortale:

1. Jeg hedder og har virksomhed X
2. Jeg hjælper min kunder med at ...
3. Mine kunde vælger mig fordi ... eller endnu bedre: Jeg hjalp for nyligt en kunde med ...
4. Slut af så du har skabt opmærksomhed hos den du taler med og de ved hvad du kan. »



Bookning af møde
Her kan du med fordel bruge din elevatortale som skabelon, når
du ringer op til din kommende nye kunde.

Men husk, at det er vigtigt, at du ringer op som menneske. Der er
alt for mange, som kan tale ud fra deres manuskript, og derfor har
de svært ved at tale med kunden. Smalltalk og viden om verden
udenfor er også en væsentlig del af dit salg.

5 gode råd 
1. Fortæl, hvem du er og gør det kort!
2. Fortæl, hvorfor du ringer
3. Start en dialog, og husk at lytte mere, end du taler
4. Brug det, som kunden siger, og brug det som årsag til, at I skal mødes
5. Foreslå to mødedatoer, så din potentielle kunde har noget at vælge
 imellem.

Husk, at få en mailadresse, så du kan sende en mødebekræftelse.

Selve kundebesøget
Når du skal mødes med kunden, er det vigtigt, at du får skabt en menneskelig kontakt – igen: 
Mennesker handler med mennesker. Så det er vigtigt, at du får skabt sympati hos din kommende 
kunde, og husk at ligesom dig selv, vil dine kunder handle med en, de har sympati for.

Kom til sagen: Det kan være fint med lidt small talk, men husk at holde fokus.

Kan du hjælpe din kunde med at finde svar på deres udfordringer, så er du godt på vej.

Stil åbne spørgsmål
• Hvordan vil du kunne se, at I som virksomhed kan bruge vores produkt?
• Hvornår bliver beslutningen taget?
• Hvem tager beslutningen?

De lukkede spørgsmål kan man svare ja eller nej til. Med lukkede spørgsmål kan du få en accept
eller et valg fra kundens side.
• Skal vi sætte det i gang?
• Er vi enige om, at det er her, det vi skal?
• Har vi en aftale?

Opfølgning er altafgørende
Husk at følge op på dine kunder og de tilbud, du giver. Der er ikke noget værre end at have brugt 
meget tid på at finde en kommende kunde, lave et tilbud, og så ikke få fulgt op.

Lav nogle klare aftaler om, hvornår der skal følges op, og ikke mindst hvornår de regner med at kunne 
tage en beslutning.

Nogen skal bruge længere tid end andre, men fornem om der er reel interesse, eller vedkommende 
ikke kan finde ud af at sige nej? Der er mennesker, som har svært ved at sige nej. Så ligesom man skal 
spørge efter ordren, så er det også ok at spørge, om kunden gerne vil sige nej. Men husk at der kan 
ligge meget guld og vente på dig i opfølgningen.

Her følger en tjekliste til dit salg – skriv dine egne ord på og få succes med dit salg.

Tjekliste til dit salg:

Hvem er din perfekte kunde?

»



Hvor møder du den perfekte kunde? (netværk, sport, LinkedIn, 
sociale arrangementer?)

Hvor kan du ellers finde emner?

Hvad er dine bedste argumenter for, at kunderne skal handle med dig?

Hvem af dine kunder vil kunne give dig flere kontakter?

Brug et øjeblik på at forbedrede din elevatortale ...

Pas også godt på de kunder, du har i dag. De er de billigste kunder at bevare fremfor at skulle skaffe 
nye, og så er de også dine vigtigste ambassadører. De kan hjælpe dig videre og åbne døre til nye kun-
der, som du måske ikke selv kan åbne. Så plej dine eksisterende kunder og dyrk den relation, du har 
med dem. Giv gerne noget af dig selv. Der ikke noget værre, end en sælger, som bare ønsker at sælge 
sit produkt og reelt set er ligeglad med kunden.

Vær ærlig overfor dine kunder og husk, at det er okay, at der er ting, som du ikke kan sælge til dem.
Måske er de bedre tjent med at købe andre steder. Det øger også din troværdighed hos dine kunder
og gør det nemmere for dig at komme igen og lave et salg en anden gang.

Er du selvstændig eller på vej til at blive det? 
Vores virksomhedsspecialister står altid klar til at give 
dig 1:1 sparring. Kontakt os, hvis du får brug for hjælp.

Frie Selvstændige
Telefon: 63 13 85 50
frie.dk

Kontakt Frie Selvstændige

https://www.frie.dk/

