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Hvorfor skal du netværke?
Netværk – alle snakker om det, og du har unægtelig hørt, at netværk er 
vigtigt og værdifuldt. Værdien af et godt netværk er bl.a.: 

• Samarbejde og sparring

• Idéudveksling

• Vidensdeling

• Træffe beslutninger

• Skaffe jobs

• Din evne til at komme i mål.

Kort sagt: Et netværk kan være guld værd for dig og din virksomhed!

I denne drejebog får du konkrete tips og indsigter til at blive en dygtig netværker.

Hvordan gør du så?
Først og fremmest – forbered dig. 

Netværk er vigtigt for enhver selvstændig. At gøre det godt kræver forberedelse.

Tag den klassiske. Du er til et netværksarrangement, hvor alle får 30 sekunder til at præsentere sig 
selv. De fleste formår ikke at holde sig til de 30 sekunder. Det bliver gerne 1,5-2 minutter. Det kræver 
forberedelse. Du skal øve dig, indtil de 30 sekunder sidder i skabet. Og gerne kortere. Det vil præsen-
tere dig langt mere professionelt. Det er et godt førstehåndsindtryk – at du har tjek på dine budskaber.

Gode budskaber
Når du netværker kan du, når du bliver spurgt, med fordel fortælle om din mission. Fortæl om det, du 
brænder for, snarere end blot ”jeg er revisor”. På den måde skærpes nysgerrigheden for at høre mere 
om det, du arbejder for at opnå, og de fordele du giver dine kunder. Du vil helt sikert også få nysgerrige 
spørgsmål, og så du er i gang ...

Men hvor kommer inspirationen fra til at kunne fortælle så kort? Du kan i Frie Selvstændiges drejebog 
”Master Your Vision” få inspiration til din kommunikation. Til din salgsstrategi. Din Storytelling.
Det er de budskaber, du er kommet frem til dér, som skal gentages.

Nu er du så i gang, og her gælder det om at arbejde struktureret.
For uden struktur kan det være svært for dig at huske, hvem
du har talt med og hvornår. Her kommer et bud på en 
struktureret tilgang, der vil hjælpe dig til videre succes.

1. Find ud af, hvem der betyder mest
De 20 vigtigste. Denne gruppe er ”De få kritiske”. 
Det er den kollega, kunde, mentor eller en person, der 
har hjulpet dig med at skabe værdifulde forbindelser
i din karriere. Prøv at udfærdige en liste over de 20
vigtigste professionelle kontakter i dit liv lige nu.

Det er dem, du skal sørge for at holde regelmæssig kon-
takt med. Ikke blot et feriekort. Denne gruppe skal du 
tale med to eller tre gange om året. Du bør vide, hvad 
deres interesser er, og skal følge op på dem.

Interessenter

Potentielle

De få kritiske



2. Næste niveau
Den næste gruppe af kontakter. Det er personer, der måske har 
hjulpet dig eller har potentialet til at gøre det i fremtiden, kontakter, 
du måske ikke kender godt nok til at omgås.

Sørg for at sende dit månedlige nyhedsbrev, fx via Mailchimp. Dem
du kan sende en mail, når der er nyt om dig i pressen og spændende 
nyt i firmaet. 

3. Den lette vej
Hvis du vil oprette forbindelse til en, skal du finde en måde at hjælpe 
den person på. Det er let at antage, at en succesrig kontakt allerede har 
alt, hvad han eller hun har behov for, og derfor ikke ønsker noget fra en 
som dig. Hvis du tænker sådan, så glem det. Ingen kan alt. Vedkommende 
er sikkert ikke ekspert i det, du er ekspert i.

Hvis der én, du særligt vil have kontakt med til et netværksarrangement,
så søg på vedkommende forinden. Er der måske en vinkel du kan bruge? 
Det er der ofte. Om ikke andet, så virker det at kende lidt til vedkommende. 
Alle vil jo gerne føle sig specielle og bemærket: Ala, jeg læste lige om dig.

4. Vær spændende
Hvis du vil oprette forbindelse til en ny kontakt, især en meget travl person, er den hurtigste måde 
at vække personens nysgerrighed med noget uventet. Det kan være et godt grin. Eller det kan være 
at få folk følelsesmæssigt engageret i din historie. 

HUSK! Der er en grund til, at vi er født med to ører og én mund, så lyt mere end du taler ...

Det at kunne lytte aktivt, er guld værd i din videre rejse frem med dit netværk. Ordet empati bliver 
også ofte brugt i forhold til at netværke. Empati er evnen til at genkende og forstå andres følelser.

Så lyt til hvad andre fortæller, selvom du meget gerne vil bringe dit eget budskab videre.

5. Tænk mennesker, ikke stillinger
Det er meget nemmere at lære nogen at kende og skabe en forbindelse tidligt i personens karriere. 
Det er også meget lettere at opbygge denne egenskab tidligt. Så tænk på, hvem i dit netværk ser ud 
til at ”gå steder”/være interessante folk, og skab en stærk forbindelse til dem. Selvom de ikke bliver 
en influencer, vil det være et interessant forhold.

6. Giv, inden du beder
Hvis du er den person, der gerne vil have alt planlagt og organiseret, vil du være under konstant
pres for at opnå det forudbestemte mål. At følge mål og planlægge er en indgroet vane efter
mange år i uddannelsessystemet. Og sikkert også i overensstemmelse med de råd, du har fået
fra iværksætterkonsulenten, bankmanden og revisoren.

Tager du i stedet udgangspunkt i dine mange ressourcer og udnytter dem optimalt, når du måske 
ikke et forudbestemt mål, men din rejse bliver spændende, og løsningerne måske mere optimale.

7. Hav tjek på din kontaktbog
Sørg altid for at registrere alle kontaktoplysningerne fra visitkortet. 
Ja, det tager tid. Men der er mere ...
Brug notefeltet til at beskrive, hvad I talte om. For om 3 måneder eller om 2 år har du glemt det. 
Hvem var det nu lige, der kunne noget med web? 
Søg på din mobil og find vedkommende igen via dine noter. Ingen kan huske alle, men vi kan huske 
deres historier, og hvor vi mødte dem.
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Vi håber med denne drejebog at have givet dig inspiration til 
at netværke. Og husk at have det i tankerne, at hver eneste, du 
møder, har i gennemsnit 400 relationer, som du også har en mu-
lighed for at relatere dig til.

Netværk er også en billig markedsføring for dig og din virksomhed
og en god måde for dig at få gode kontakter, som du ellers ikke ville 
have adgang til.

Held og lykke med at aktivere dit netværk.

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/selvstaendig/

