


2 min Velkomst + det praktiske Carsten

5 min Den mentale sundhed Tine Bruhn, Mytos Hedensted

15 min Organiserer og forbereder 
salgsindsatsen 

Tommy Langhoff, eXpand

15 min En god lokal historie Henrik Møller Poulsen, Løsning Maskinfabrik 

15 min nyeste viden om værdifulde digitale 
værktøjer

Brian Breinbjerg, Miralix

5 min Reklame + Spørgsmål + Afrunding Heidi – Johannes - Carsten

Dagens program
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Sælgerens nye rolle efter Covid-19

Virtuelt Erhvervsmøde 
7. maj 2020



Tommy Langhoff

• Tidligere professionel atlet

• Uddannet Officer i Hæren

• Uddannet HD i Afsætning & EMP på INSEAD

• +20 års erfaring som 

Ejerleder, Adm. Direktør, Salgsdirektør og Konsulent

• Founding Partner i eXpand – www.eXpand.dk

• Gift med Lone, 7 børn og bor i Ørum

http://www.expand.dk/


Salgseffektivitet under og efter Covid-19

Stærke salgsmæssige resultater 
under og efter Covid-19 afgøres af en 
professionel indsats på ALLE tre 
niveauer. 

Som altid starter man nedefra med 
fundamentet!

Covid-19 situationen betyder nye 
udfordringer - men også nye 
muligheder! 

Sælger
kompetence

Digital synlighed!
markedsføring og kontakt

Salgsarbejdets fundament! 
strategi, strukturer, værktøjer, 

kompetencer og attitude



Salgsarbejdets fundament



Salgsarbejdets fundament

Salg er en HOLDSPORT, og det er ALTID vigtigt 

at organisationen arbejder med salg på basis af 

et solidt fundament:

• En forståelse af kunderne og deres købsproces

• En defineret salgsproces pr. kundegruppe

• Opsamling og deling af kundedata og 

salgsaktivitet (CRM)

• Løsningssalg frem for produktsalg

• Effektive værktøjer for sælgeren og salgs 

backup

Det gælder ALLE virksomheds-størrelser og 

brancher!

Sælgertræning uden dette fundament har ingen

varig effekt! 

I Covid-19 situationen er dette ekstraordinært 
vigtigt, fordi:

• Salg ønskes på kort sigt og ikke kun på længere 
sigt

• Indtjening frem for markedsandel og vækst => 
cost pr. salg / salgseffektivitet

• Fokus på kerneforretning og kernekunder

• Sælgerne agerer i en faglig og personlig usikker 
virkelighed => mere brug for struktur, værktøjer 
og hjælp

• Med salgsstrategi og –metodik bliver også den 
gennemsnitlige sælger effektiv

• Konkurrencen skærpes markant i stort set alle 
brancher = pris pres
Risiko for ren prisdifferentiering hvis ikke 
salgsproces samt sælgeres værktøjer og 
kompetencer er rettet ind mod at sælge 
løsninger med værdi



Digital synlighed

En række muligheder er i Covid-19 situationen 
taget fra os 
– og vedbliver måske i nogen omfang at være det 
fordi kundernes præferencer ændrer sig 
permanent:

• Messer

• Konferencer / seminarer

• Gå-hjem møder

• Fysiske ”service besøg” / salgsopfølgning

Den gode nyhed er, at vi kan gøre stort set det 
samme - og i nogen tilfælde meget mere effektivt  -
digitalt:

• Webinarer / online seminarer

• 1:1 netværks- og salgsmøder

• Produkt præsentationer

• Online messer

• LinkedIn synlighed og research

• Osv. 

Vi får aldrig vores ”analoge” verden tilbage igen –
det digitale skifte er permanent:

• Vi bliver nu tvunget ud i digital adfærd, hvilket driver 
accept og kompetencer ift. det digitale op!

• Vi oplever den effektivitet det digitale skifte kan 
medføre (gjort rigtigt)

• Virksomhederne investerer pt. massivt i digitale 
markedsføringsløsninger – som de selvfølgelig har 
tænkt sig at fortsætte med at bruge

Hvorfor skulle der 
en Covid-19 krise til 
at gøre noget ved 
den kundevendte 

digitalisering?



Digital synlighed - eksempler



Sælger kompetence

Den effektive sælger ift. løsningsalg: I ”Covid-19 situationen” og bagefter:

• Viden om branche og kontekst Uændret

• Viden om egne løsninger og kapacitet Uændret

• Menneskelige egenskaber Endnu vigtigere! 

• Salgsteknik Digitale kompetencer!

• Værktøjer og metodik Endnu vigtigere!

Kilde: 
The New Solution Selling, Keith M. Eades



Opsummering & spørgsmål 

• Som BtB er Løsningssalg eneste effektive salgsfilosofi – og endnu vigtigere under Covid-19

• Struktur, proces og stærke værktøjer for salgsarbejdet er vigtigere end nogensinde før!

• Det digitale skifte er permanent - det går ikke over!

• Tænk kreativt – dine kunders parathed overfor digitale og kreative løsninger er gået op!

• Tænk i din salgsorganisations digitale kompetencer! 



Vil du arbejde videre med effektivt BtB Salg?

BtB Salgsledelse
uddannelse

Information:
• 4 dages online uddannelse over ca. 4 uger med 

opgaver og udvikling af plan for egen 
virksomhed

• Egen plan gælder som eksamensopgave og 
basis for mundtlig eksamen

• 5 ECTS point
• Underviser = Tommy Langhoff
• I samarbejde med Dania Erhverv
• Opstart ca. 1/9 2020

Indhold:
• Løsningssalg i praksis
• Salgsstrategi
• Salgskanaler
• Salgsproces / pipeline 
• CRM proces og –systemer
• Leadgenerering
• Udvikling, træning og ledelse af sælgere

Pris 9.500,-
Evt. tilskudsmulighed på op til 10.000,-
via Omstillingsfonden – EA Dania hjælper. 

Gratis 1:1 sparring

1 times gratis online sparring ift. din virksomheds konkrete salgs- og service udfordringer. 
Max 10 sessions – efter først til mølle princippet. 

Skriv til langhoff@eXpand.dk

Sales Check™ - tilbud

2 dages intensivt forløb og tilstedeværelse i din virksomhed. 

• Vi kortlægger din virksomheds fundament for det effektive BtB salg ift. strategi, struktur, værktøjer, 
kompetencer og attitude. 

• Vi præsenterer praktiske forslag til løsninger og forbedringer. 
• Pragmatisk og nede på jorden med interviews, observationer, dataanalyse, system check. 

Normal pris: Kr. 30.000,-
Særtilbud til deltagere i dette virtuelle erhvervsmøde: Kr. 19.900,-

Skriv til langhoff@eXpand.dk eller ring mobil 2081 2927.

mailto:langhoff@eXpand.dk
mailto:langhoff@eXpand.dk
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Sælgerens
nye rolle

Henrik Møller Poulsen

30 år

Medejer af Løsning Maskinfabrik

Ansvarlig for salg



Hvad laver vi hos
Løsning Maskinfabrik?

CNC Fræsning og CNC Drejning

100% underleverandører

Kunder fordelt i Danmark, Sverige og 
Norge



Har ”Coronakrisen”
berørt os?

I stor grad

Ingen brug af 
hjælpepakker eller 
afskedigelser

Optimistiske om tiden 
efter Corona



Hvad gør vi for at
markedsfører os?

Google er din ven – en 
dyr en af slagsen! Men 
det virker!

Præsentationsvideo

LinkedIn



Hvad gør vi med salg
under Corona?

Vi sparer en hulens masse kilometer 
på landevejene

Ring – Mail – LinkedIn

Opsøgning af nye kunder



Det var alt fra mig

Nogle spørgsmål?



2 min Velkomst + det praktiske Carsten

5 min Den mentale sundhed Tine Bruhn, Mytos Hedensted

15 min Organiserer og forbereder 
salgsindsatsen 

Tommy Langhoff, eXpand

15 min En god lokal historie Henrik Møller Poulsen, Løsning Maskinfabrik 

15 min nyeste viden om værdifulde 
digitale værktøjer

Brian Breinbjerg, Miralix

5 min Reklame + Spørgsmål + Afrunding Heidi – Johannes - Carsten

Dagens program





Miralix

• Egenudvikling af kundebaseret software

• Mere end 23 års erfaring med kommunikationsløsninger

• Operatøruafhængig

• Excellent customer service



Corona, lockdown og fremtiden

• 3 års kulturudvikling på 3 uger

• Kommunikations og statusværktøjer

• Virtuelle Mødeværktøjer



Kommunikation og status

• Blevet vigtigere, at kunne håndtere indkomne 
kald korrekt.

• Kan ikke fysisk se kolleger.

• Se status og adgang.



Virtuelle mødeværktøjer

Fordele

• Nå ud til kunder 

• Tidsbesparende
• Transport

• Teasermøder

• Flere deltagere

• Optagelse af 
møder



Virtuelle mødeværktøjer

Fordele

• Nå ud til kunder 

• Tidsbesparende
• Transport

• Teasermøder

• Flere deltagere

• Optagelse af 
møder

Udfordringer

• Interaktion

• Kræver anden forberedelse

• Materiale skal tilpasses til online

• Sværere at kommunikere med egne 
kolleger ved flere deltagere

• Mødedisciplin ved flere deltagere



Konklusion

• Materialer skal kunne skærmdeles.

• Budskabet skal stå skarpt.

• Hav en plan og øv jer (med kolleger, konen, 
hunden…)

• Aftal hvordan i kommunikerer med kolleger, 
hvis i er flere i mødet.

• Er der flere i mødet: Hold mund, hvis du ikke 
bidrager.



Spørgsmål

?
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Opsamling Tommy

• Løsningssalg eneste effektive salgsfilosofi på 
BtB

• Det digitale skifte er permanent - det går ikke 
over!

• Tænk kreativt – kundernes digitale parathed er 
gået op!

• Tænk i din salgsorganisations digitale 
kompetencer! 



Opsamling Henrik

• Google er min ven – en dyr ven, men det 
virker!

• Linkedin

• Præsentationsvideo

• Vi sparer kilometer på landevejene



Opsamling Brian

• Materialer skal kunne skærmdeles

• Budskabet skal stå skarpt

• Hav en plan og øv jer (med kolleger, konen, 
hunden…)

• Aftal hvordan i kommunikerer med kolleger, 
hvis i er flere i mødet



Næste udsendelse

Torsdag den 14/5 kl 8:30 – 9:30

Temaet bliver genåbning – genstart – vækst 



Tak for i dag


