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1. Moderniser salgs- og markedsavdelingen



UTFORDRINGER MARKED OG SALG OFTE HAR I DAG

• Ulike mål

• Ulike KPI-er

• Snakker ikke samme språk

• Urealistiske/uavklarte forventninger til 
hverandre

• Prosesser er ikke tilpasset det digitale 
skiftet

• Ulike tidshorisonter
Salg Marked





MarkedsPartners mål for markedsføring og salg i 2018

Mål Kvalifikator Konv.rate Måltall Eier

Besøk Har sett minst én side på web eller blogg 200 000 Erlend

Leads Har registrert seg og lastet ned innholdstilbud 2,5 % 5 000 Erlend

MKL: Markedskvalifiserte leads Gjentatt interesse. Ikke diskvalifisert.
(Pga. Student, Konkurrent, eller For liten)

50 % 2 500 Erlend

SKL: Salgskvalifiserte leads
Interessert i å vurdere oss som leverandør. 
Interessant for oss.

25 % 500 Erlend

Opportunity: Møter
Møter med Forretningsmann Freddy, 
Markedsfører Marianne eller Salgsdirektør Sam

40 % 180 Lars

Tilbud Skriftlig tilbud sendt 40 % 70 Rådgiver

Kunder Avtale inngått 40 % 25 Rådgiver
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2. Sjekk organisasjonskartet



Organisasjonskart 2011 –
Før «game changer»-teknologier ble allment tilgjengelig

Administrerende

Direktør

Økonomisjef Salgssjef

2 x Kundeservice

5 x 
Regional Salgssjef

Markedssjef

Markedskoordinator 
/ Webmaster

Produksjonssjef



Fått høyere salgsbudsjett igjen?

Løsningen er sjeldent å ansette en selger til ...



Hvor mange har tilpasset 
organisasjonskartet til et endret 
forbruksmønster og en endret 
kjøpsprosess? 

Og hvem har råd?

Administrerende

Direktør

Økonomisjef Salgssjef

Kundeservice

3 x 
Regional 
Salgssjef

Markedssjef

Social Media 
Manager

Content Manager

SEM / Paid Social
specialist

eComm Manager

Produksjonssjef



3. Definer idealkunden



Hvilke kriterier kjennetegner drømmekunden?

Kunder som:

• Kan forplikte seg til et langsiktig samarbeid

• Utgjør en betydelig omsetning

• Har potensiale til å lykkes gjennom din leveranse

• Har potensiale til å bli ambassadører for deg



Eksempler på kriterier som profilen bør inneholde :

• Bransje

• Antall ansatte

• Omsetning

• Geografi

• Digital atferd



4. Lag innhold og engasjer deg





5. Tilpass deg kundens digitale adferd



De fleste kjøpsprosesser starter i Google









6. Gjør selgerne mer effektive



Invester i et moderne CRM

Alle oppgaver løses 
i ett system



Kontaktinformasjon



Som gir deg rapporter på selgers aktiviteter



På flere nivåer ...



Og som er på mobil!



7. Strukturer salgsprosessen



Gårsdagens salgsprosess

Prospekter
Identifiser 

selskap
Kontakt

Finn 
beslutnings-

taker
Skap interesse Avtal møte



Man må følge kundens kjøpsprosess – kundereisen

ERKJENNELSE EVALUERING BESLUTNING

Kjøperen identifiserer en 
utfordring eller behov

Kjøperen har definert 
behovet eller utfordringen 
tydelig og har bestemt seg 

for å gjøre noe med det

Kjøperen har bestemt seg 
for løsning og skal velge 

leverandør



Dagens salgsprosess er tilpasset kundens kjøpsprosess!

Interessert, 
interessant, 
identifisert

Skaff deg 
innsikt

Ta kontakt
Kartlegg behov 
og potensiale

Avtale møte
Gjennomføre  

møte

Vurdere Analysere Ringe
Stille åpne 
spørsmål

Skreddersy 
presentasjon

Stille spørsmål 
og presentere



8. Standardiser salgsprosessen



Som er enkle å 
gjennomføre



Og som gir verdi



Oppsummering



Gevinsten er

• Du kan halvere tiden på når en nyansatt selger blir selvgående

• Du vil få mer tilfredse selgere – reduserer turnover

• Mer effektive selgere

• Du gir flere selgere muligheten til å lykkes



Tips!

• Vær endringsvillig

• Ikke gå i den berømte fella «Vi er så spesielle, så dette passer ikke for 
oss»




