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Løsningssalg
I mit virke som erhvervscoach og salgstræner har jeg af og til nogle
oplevelser som undrer mig.
Disse oplevelser har i høj grad inspireret mig til at skrive denne e-bog.
Når jeg påbegynder en salgstræning af erfarne sælgere, starter vi ofte
med en lille øvelse.
Den har til formål at få aktiveret deres fokus. Jeg giver den enkelte
sælger fem minutter til at forberede sig, og vedkommende må vælge lige
nøjagtigt det produkt som han eller hun vil.
Det er som regel et produkt som sælgeren har en rigtig stor viden
omkring. Efterfølgende skal vedkommende gøre sit yderste for at sælge
mig produktet.
Set ude fra, er det jo en nem lille øvelse, men det er faktisk ret
chokerende at opleve, hvordan størstedelen af de forskellige sælgere
bruger al deres tid på at fortælle mig om det udvalgte – fantastiske –
produkt - og hvorfor jeg skal købe det.
Nogle af sælgerne forsøger endda at presse mig til at købe deres produkt.
Langt størstedelen, siger jeg bare. I hvert fald over 75 procent af
kursisterne. Vi lader den lige stå et øjeblik…
I den sammenhæng er det særdeles interessant at optage sælgerne på
video, og så afspille den for dem efterfølgende. Til at begynde med kan
det selvfølgelig være lidt kunstigt, men efterhånden som videoen kører,
glemmer de fleste deltagere, at de bliver optaget.

Forskellen på den virkelig gode sælger og alle de
andre...
Forløbet af det omtalte forsøg hænger nok sammen med, hvordan de
fleste sælgere tror, at et salg skal effektueres.
Hvis man som sælger tror, at et salg skal fokusere på at fortælle kunden,
hvor godt ens produkt eller service er, så bliver man som sælger
lynhurtigt sat i bås af sin kunde.
Kunden kommer således til at opfatte denne type sælger som den hurtigt
snakkende, og nok også lidt sleske person, som der er svært at synes om.
Efter denne indledende øvelse er vi igang med den "1. side" af
salgskurset....
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Dit "mindset" er afgørende
Hvis du ønsker at gøre en afgørende forskel i dit salg, så bliver du nødt til
at starte med dit mindsæt. Du bliver derfor nødt til at indstille dig på at
lave dit fremtidige salg på en anden måde, end hvad du tidligere har
lært.
Salgsprocessen har nemlig ændret sig. Tidligere var det nok at vide en
masse om produkterne, og at kunne fortælle kunden en masse om hvad
produktet er i stand til. Denne salgsform er for alvor uddøende....
Som sælger kan du med stor fordel indstille dit mindsæt på at arbejde
med løsningssalg i stedet for. Hvis du vil ”overleve” som sælger i
fremtiden.
Alene det, at vi i stedet for begynder at tænke i løsninger og muligheder
for kunden, frem for at fokusere på produkternes egenskaber vil kunne
gøre en afgørende forskel for dig som sælger - og i særdeleshed for din
kunde.
Vore tanker er langt mere powerfulde end de fleste nok går og tror. Og
vore tanker har det med at udvikle sig til konkret handling.
Af samme grund kan du hjælpe dig selv med at rykke op i ”Superligaen”,
når det kommer til salg.
Det hænger i øvrigt også rigtig godt sammen med, at der faktisk ikke er
nogle mennesker, der bryder sig særlig meget om, at der er nogen, som
vil sælge dem noget.
Omvendt synes de fleste, at det er langt mere interessant, hvis de får
lyst til at købe noget. At de i stedet for bliver hjulpet til at træffe en
beslutning
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Det handler om, at skabe værdi for din
kunde...
Det kan du gøre ved at hjælpe kunden med hans eller hendes
udfordringer.
Anskueliggøre muligheder, som kunden måske ikke selv havde set
Komme med løsninger på kundens udfordringer.
Betragte kunden som en ligeværdig relation.
Disse handlinger skaber langt mere værdi for din kunde end dit produkt
eller din service gør, tankevækkende ikke...
Ved at arbejde med et andet mindset i dit salgsarbejde, så bliver du i
stand til at finde ud af, hvad den enkelte kunde virkelig ønsker sig - og
hvad der er er vigtigt for vedkommende.
Denne salgs-metode gør, at du bliver i stand til at skabe værdi for din
kunde, og så er selve salget faktisk slet ikke så svært.
Det er rent faktisk sådan, at når du arbejder med løsningssalg, så er
relationen til kunden det aller vigtigste. Det er dette aspekt som hele
konceptet er baseret på.
På samme måde som når man opbygger et venskab. Det tager også tid,
men begge parter får værdi af den indbyrdes relation - og sådan er det
også med løsningssalg. Det handler måske mest af alt om at kunne
arbejde sammen om en løsning. Det altafgørende i denne sammenhæng
er, at du efterhånden får kendskab til de løsninger, som hjælper din
kundes forretning.
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Du får kendskab til de eventuelle udfordringer og markedsforhold som
der vedrører kunden.
Det vil give dig en god mulighed for at spørge ind til kundens behov.
Dette aspekt er nok lidt overset hos nogle sælgere, men det betyder dog
ikke at det ikke er vigtigt - tværtimod.
På denne måde fremstår du desuden velforberedt overfor kunden. Det
indebærer selvfølgelig også, at du ikke bare kan slentre ind ad døren hos
din kunde.
Din forberedelse betyder til gengæld, at der er langt mere kvalitet i den
samtale som du kan have med dine kunder.
Du kan sammenligne jeres relation med det forhold som du og din
revisor har.
Her er revisoren også nødt til at spørge helt ind, med henblik på at få en
forståelse for det, som kan skabe værdi og muligheder for dig.
Når du spørger ind til din kunde, så er det lige så meget for at klæde dig
selv så godt på som muligt.
Sådan at du forstår, hvad der er din kundes udfordringer. Denne strategi
giver dig lejlighed til at komme med en løsning, der åbner op for nogle
helt nye muligheder.
I sidste ende bliver kunden hjulpet til at kunne opnå sine egne
målsætninger.
Det handler i den grad også om at tro på sig selv.
Hvis ikke du selv tror på, at du er i stand til at finde en løsning, som kan
gøre en forskel for din kunde, hvordan havde du så forestillet dig, at din
kunde skulle kunne tro på dig?
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Det er ikke kun kunder der har muskler...
Nogle sælgere tror, at det kun er kunden, der har alle musklerne og at de
derfor bliver nødt til at finde sig i, hvad som helst fra kundens side.
I bestræbelserne på at få ordren.
Det gør, at du risikerer at blive ”misbrugt”, mens kunden koster rundt
med dig. Det er på ingen måde ligeværdigt.
Det er min klare overbevisning, at man som sælger ikke skal være
underdanig, men en ligeværdig relationspartner.
Naturligvis er det kunden der i sidste ende bestemmer, hvor
vedkommende vil handle, men fordelen ved løsningssalget er netop, at
når du har fået opbygget en sund relation - baseret på den værdi som du
tilfører kunden – så kan du måske bedre ”påvirke“ beslutningen.
På næste side får du lige et par råd til, hvordan du kan skabe en god
relation til din kunde. Det giver som regel en forøget interesse, hvis du
inden I mødes har undersøgt markedet.
Det vil betyde, at du kender den aktuelle konkurrence-situation, og de
eventuelle udfordringer som kunden måtte have.
En god planlægning....

Er nøglen til, hvordan du kan skaffe dig selv den nødvendige viden, som
du kan anvende, når du skal etablere løsninger og muligheder for din
kunde.
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Vær høflig og professionel, uden at blive slesk. Og husk på at det handler
om at opbygge en ligeværdig relation til din kunde – ud fra den værdi
som du kan tilføre ham eller hende.
En ekstra detalje er, at det giver ret god karma, hvis du starter med at
takke din kunde første gang, at I mødes. Du kan eksempelvis sige din
kunde tak for, at vedkommende tog sig tid til at mødes med dig.
Eller tak kunden for den gode telefonsamtale – jeg har virkelig glædet
mig til at møde dig. Du kan også takke ham eller hende med denne
sætning: Jeg kan forstå, at I tidsmæssigt er lidt presset lige nu og du skal
derfor have tak for, at du kunne afse tid til at mødes......
Du kan overveje de forskellige muligheder, men det handler måske mest
af alt om, at du får skabt din egen facon at få startet samtalen på. Min
erfaring siger mig, at det virker ret godt når man starter med
taknemmelighed.
Forsøg på at holde fokus på de områder, hvor I er enige – og hvor du ser
størst mulighed for at kunne hjælpe din kunde, sådan at I får etableret
en mulighed for at lave forretninger sammen. Husk på, at det at lave
forrtning, er noget som I gør sammen.
Det handler måske mest af alt om at få skabt en form for fællesskab,
hvor kunden får løst sine udfordringer. I modsætning til, at du skynder
dig at lave din produktpræsentation, hvor du udelukkende fortæller om,
hvor godt du synes dit produkt er.
Hvis I skal have udbygget jeres forretningsrelation, så er du nødt til at
tilvejebringe noget ekstra værdi til bordet. Formål: Kunden får på denne
måde et klart billede af:
”Whats in it for me”.
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Men....hvad er salg egentlig for en
størrelse..?
Salg er reelt ”bare” en samtale mellem to ligeværdige parter. Jo mere
værdi, at du er i stand til at skabe for din kunde, jo mindre skal du sælge
kunden noget - smart ikke....?
¨Og så er det, at magien opstår, når du bliver rigtig god til dit salg. Det
vil således sige, at kunden pludselig ønsker at købe hos dig, og på dette
stadie er der tale om en helt anden form for samtale!
Jo mere værdi, at du formår at etablere, jo mindre vigtig er prisen. Eller
omvendt – hvis du ikke er i stand til at etablere værdi for din kunde, så er
prisen pludselig det eneste tilbageværende aspekt…
Jeg er naturligvis helt på det rene med, at der er nogle salgstrænere,
som mener at det eneste rigtige i denne verden er, at man som sælger
bare skal være god i sin salgspitch, så skal kunden nok købe.
Jeg må desværre skuffe folk med denne opfattelse, idet det er een stor
misforståelse.
En salgspitch er alt andet end en ligeværdig samtale.
Du kommer langt længere med dit salg, når du finder ud af, at det
handler om, hvad der er kundens mål, og ikke hvad der er dine mål.
Denne strategi gør, at din kunde automatisk får lyst til købe af dig.
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Den der spørgeteknik....
Vi kommer ikke uden om, at din spørgeteknik er et af dine vigtigste
værktøjer, når du skal hjælpe kunden med at klarlægge deres
udfordringer - og finde løsninger på samme.
Her er det væsentligt at være opmærksom på, at det ikke er et mål i sig
selv at kunne få lov til at stille en masse spørgsmål.....
Målsætningen skal snarere være at få etableret en meningsfuld samtale,
hvor begge parter stiller spørgsmål, og føler sig godt tilpas. Der er nogle
sælgere, som er så fokuserede på at få stillet de spørgsmål, som de har
indøvet igen og igen, at det bliver helt robotagtigt.
Og så ender det med at blive en rigtig dårlig oplevelse for kunden. Det
bliver for alvor slemt, når talen falder på sælgere, der bruger telefonen
til at booke et møde. Telefonmøder hvor det er tydeligt, at samtalen
kører efter et manuskript.
Prøv at forestille dig, hvad det kan gøre ved relationen til kunden – eller
måske mere, hvad de ikke kan gøre..…
Og så er der de der sælgere, som forsøger sig med så ledende spørgsmål,
(ikke for at hænge nogen ud, men ofte er det de sælgere som forsøger sig
med at sælge billig strøm...) at man bliver meget træt –
eksempelvis,
"Hvis jeg nu kan vise dig noget rigtigt spændende, er du så interesseret?”
Neeej.....vel...!!
Hvis vi skal tale om et vellykket salg, så er det når begge parter er
nysgerrige på den løsning som sælgeren kan hjælpe kunden med at finde
- baseret på den værdi som afsender skaber for modtager.
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Det er naturligvis godt, hvis du vil kunne spørge ind til den løsning som
kunden ønsker sig, men herudover skal du også være i stand til at:
- Anerkende kundens udfordringer, sådan at kunden føler sig mødt.
- Dele relevant information med din kunde.
- Tilbyde løsninger.
- Udvise forståelse.
- Være enig - eller turde være uening - med kunden, hvis det kan skabe
helt nye vinkler.
- Komme med spændende ideer.
Nogle mennesker ser salg som noget der er svært, men som tidligere
nævnt handler det til syvende og sidst om at få etableret en samtale
mellem to ligeværdige parter.
Prøv engang at tænke på, hvis du har en samtale med en god ven, hvor I
drøfter hvilke løsninger, der kan være i forbindelse med en bestemt
udfordring.
Jeg vil gå så langt som til at sige, at nogle af de bedste sælgere som jeg
har mødt, er dem som forstår at kunde og løsning går op i en højere
enhed, og som nævnt er det bare en samtale mellem to mennesker.

Det handler således ikke om en smart salgspitch, eller et manuskript der
bliver anvendt på en robotagtig måde - det handler i den grad om
interaktionen mellem to mennesker.
Husk desuden på, at når du stiller dine spørgsmål, så er hensigten at få
påbegyndt en samtale. Hold derfor dit fokus på kundens behov, og de
muligheder som der er for, at du kan hjælpe vedkommende med hans
eller hendes udfordringer.
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Tillad mig at være helt klar i mælet. Det er langt fra sikkert, at du får al
den information, som du har brug for i bestræbelserne på at kunne finde
den rigtige løsning, hvis du kun stiller et enkelt spørgsmål. ....
Det vil derfor være en fordel at stille flere forskellige slags spørgsmål
som iøvrigt har forskellig virkning.
Husk også på, at det ofte er de mest enkle spørgsmål, som hjælper dig
med at få etableret en god samtale.
Nogle sælgere tror, at jo svære spørgsmål, jo bedre....
Hvad hjælper det, at man er mega god til at stille sværre spørgsmål, men
kunden forstår dem måske ikke....?
Her er der et par eksempler på nogle af de spørgsmål, som jeg selv bruger
i mit salgsarbejde....: HV-spørgsmål er stadig væk uhyre vigtige –
Eksempelvis: Hvor, hvordan, hvornår, hvorledes, hvem, hvad,
hvorhenne og så videre. Pas dog på med at anvende ”hvorfor”, idet dette
spørgsmål kan have en uhensigtsmæssig effekt, da det på nogle
mennesker kan virke lidt dømmende.

V-spørgsmål: Væsentligt, vægt på, værd, og
vigtigt. Spørgsmål, hvor disse ord indgår er
lidt anderledes og de har til formål at få
spurgt ind til kundens værdier.
I praksis er det ofte en kombination af henholdsvis HV-og V-spørgsmål.
Vær desuden opmærksom på, at når du stiller V-spørgsmål, så kan der
godt gå lidt længere tid, inden at kunden svarer.
Svaret skal nok komme, men i og med, at du har spurgt lidt dybere, så
har kunden brug for at overveje sit svar.
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Giv ham eller hende tid. Du skal nok få et svar – nyd stilheden. Ved godt,
at det kan være udfordrende for nogle sælgere, at være i stilheden, men
den største fejl man som sælger kan lave i denne forbindelse er, at
skynde sig at stille det næste spørgsmål, bare fordi der bliver stille....
Øv dig på, at når du har stillet dit spørgsmål, så hold kæft....(Ved godt, at
det er lidt hårdt sagt) men det er vigtigt.
Stilhed er en diciplin i sig selv – og efterhånden som du bliver god til at
være i stilheden samme med din kunde, finder du ud af, at dette kan
være en uhyr effektiv metode, og I begge bliver måske lidt overrasket
over de svar der kan komme.
Det er typisk fordi de kommer inden fra, og for nogle typer af mennesker
tager det tid at finde denne værdifulde information frem.....
Endelig er der de såkaldt lukkede spørgsmål.
Det er dem, som man kun kan svare ja eller nej på. De er rigtigt gode til
at få tjekket op på, om du har forstået det samme som kunden har - og er
velegnede til afslutningsprocessen.
Det kan være spørgsmål som: Er vi enige om, at…? Har jeg forstået det
sådan, at…? Skal den være rød…? Er det på mandag, at…?
Vær opmærksom på, at hvis du kommer til at stille de lukkede spørgsmål
i begyndelsen af samtalen, så kan den risikere at blive ret kort.....!
Der findes helt sikkert en masse andre gode typer spørsmål, og det
handler derfor om at finde nogle, som passer lige netop til dig.
Herefter skal de udvalgte spørgsmål så øves igen og igen, sådan at de
falder dig helt naturligt
Som bekendt gør øvelse mester.....
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Men hvor skal jeg så træne, spørger du måske dig selv....
allesteder, hvor du er sammen med andre mennesker kan du træne.
Eks. nede i fitnesscenteret, når I har gæster, når du er sammen med dine
børn, når du er på arbejde osv.
Det fede er, at du ikke behøver at fortælle andre mennesker at du er
igang med at træne, du gør det bare som en naturlig del af din
kommunikation. Forskellen er bare, at du er bevidst om, hvad du
gør....Læg mærke til reaktionen...

Udvælg dine kunder med omhu...
Der findes faktisk kunder som på ingen måde er
interesseret i at indgå i et langt løsningssalgsforløb
– tro det eller ej....og hvis eneste interesse er
prisen. Disse kunder er overhovedet ikke
interesseret i den værdi som du kan tilføre dem. Mit
allerbedste råd til dig er følgende: Lad være med at
bruge din tid på denne type kunder, idet du vil
komme til at prostituere dig selv.
Under alle omstændigheder, så lægger en ting fast: Der kommer altid
en, som er billigere end dig - uanset hvor langt du vælger at gå ned i
pris.
Det er hverken godt for dig eller kunden, idet den løsning de som regel
opnår, ikke er noget at skrive hjem om, da prisen som sagt er presset
helt i bund.
Det gode ved denne kundetype er, at vedkommende er nem at
gennemskue. Han eller hun er udelukkende interesseret i den billigste
pris og vil ofte spørge efter prisen i starten af forløbet.
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Kvalitet i dit salg
Jeg har lært på den hårde måde om nødvendigheden af at få spurgt ind
til, om det nu også er den rigtige beslutningstager som jeg har med at
gøre.....
Og om personen har den fornødne autoritet til at træffe beslutninger på
det område som jeg skal tale om.
Hvis du ikke får spurgt ind til dette væsentlige aspekt, så kan du komme
til at bruge rigtig meget tid på en person, som slet ikke har autoriteten
til at kunne sige ja.
Målsætningen er således krystalklar: Det drejer sig om at få den rigtige
person i tale fra begyndelsen af. Strategien er kort fortalt at få anvendt
din spørgeteknik (Oh jess...den spørgeteknik...)
Du kunne evt.stille følgende spørgsmål: ”Når I arbejder med denne type
projekter i jeres virksomhed, hvem er det så normalt, der træfter den
endelige beslutning?
Det kan sagtens være, at din kontaktperson hos den enkelte kunde
siger: Det er mig. Tjek, så er du det rigtige sted. Det kunne dog også
være, at han svarede, ”I denne slags sager er det vores indkøbschef, der
træffer den endelige beslutning” – så ville du med fordel kunne spørge:
”Hvordan tror du lettest, at jeg kan komme i kontakt med ham”. Du kan
også spørge din kontaktperson, om han eller hun har mulighed for at
præsentere dig og sørg for at smile, mens du stiller spørgsmålet. Du vil
opleve, at i langt de fleste af tilfældene vil kunden gerne hjælpe dig. Det
vil klart være en fordel for dig at tale med den rigtige beslutningstager i
første hug. Og det samme er tilfældet for kunden, så den person du taler
med ikke kommer til at spilde en masse tid.
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Der kan selvfølgelig være stor forskel på,
hvor i organisationen man skal starte,
når man skal påbegynde sit salg. Dog er
det min erfaring, at man som sælger skal
sigte så højt som muligt. Hvorfor nu det?
Lad os tage et kig på et konkret
eksempel. Langt størstedelen af de
kunder som jeg arbejder med har mellem
20 og 200 ansatte.

Her kan det godt betale sig at gå efter et møde med direktøren. Hvis det
ikke er ham eller hende som du skal tale med, så ved de med sikkerhed,
hvem du skal gå til i stedet for.
Hvis du handler med større virksomheder, så kan du som regel indhente
informationer om kundens organisation på deres hjemmeside. Hvis du
har brug for yderligere information, så henvender du dig til reception (Du
vil måske bliver overrasket over hvor mange informationer man kan kan
få i receptionen, hvis man starter med..“ Nu ved jeg ikke om du har
mulighed for at hjælpe mig.....“
De fleste mennesker vil jo gerne hjælpe...) Det er således altafgørende,
at du får påbegyndt dit salgsarbejde det rigtige sted. Der er ingen tvivl
om, at den tid som du bruger på din planlægning af dit salgsbesøg i
denne fase får du tifold igen, ved at ramme den rigtige person første
gang.
Så sker det jo af og til, at man ikke får det ønskede svar. I sådanne
tilfælde kunne en løsning være, at tage fat i en anden af virksomhedens
ansatte i bestræbelserne på at få hul igennem. Denne strategi har jeg
tidligere haft ganske stor succes med.
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Jeg parkerede simpelthen bilen på lagerområdet og gik ind for at spørge
efter den ansvarlige for det område som jeg var interesseret i.
Jeg er altid blevet mødt af meget hjælpsomme mennesker. Hvis det er
helt umuligt at få etableret et møde med den rigtige person, så kan du
altid vælge at gå din vej, og i stedet bruge din dyrebare tid på andre
kunder.
Det kan selvfølgelig være en mega svær beslutning at træffe, men jeg vil
næsten garantere dig, at din tid er brugt meget bedre i en anden
virksomhed, hvor du får adgang til at tale med den rigtige
beslutningstager i første forsøg.
Med respekt for din dyrebare tid, så kan det være en rigtig god idè at få
afdækket om der i det hele taget er et behov for dit produkt eller din
service.
- Har de udfordringer i deres virksomhed som du kan hjælpe dem med at
få løst?
- Er der sket noget omkring kundens marked, som gør det ekstra
interessant fordi du kan hjælpe dem?
Det er min klare overbevising, at du lige så godt kan lave dit
hjemmearbejde inden du tager kontakt til kunden.
Det er selvfølgelig ret væsentligt, at du forinden har undersøgt dine
afsætningsmuligheder, idet tid er en ressource for de fleste.
Nok også for dig…
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Der er helt sikkert flere måder at lære at
sælge på. Jeg kan selv huske en samtale
med en garvet indkøbschef. Han sagde
følgende: Hvis man nu kunne lære sig,
hvordan indkøberne foretager deres indkøb,
så kunne man som sælger være helt godt
hjulpet i sit salg…
Det er der jo noget sandhed i, hvis man som sælger var mega god til at
sætte sig ind i den anden persons model af verden, hvilke muligheder
tror du så, at det kunne skabe...?

Selve processen
ADet kan også være ret så givtigt at få afdækket kundernes
beslutningsproces.
Med en sådan viden vil du vide, hvad der skal ske - og hvornår - og
hvem der bliver inddraget i denne beslutningsproces.
Et andet væsentligt aspekt er budgettet.
Det vil sige kundens budget. Sørg for at få spurgt din kunde om, hvilket
budget som der opereres med.
Det vil nærmest være tragikomisk, hvis den løsning som du tilbyder din
kunde også sprænger vedkommendes budget.
Det ville være en ret sikker måde at miste et potentielt salg på. Det er
derfor særdeles vigtigt at få spurgt ind.
Forventningsafstemning er altafgørende – både for dig og dine kunder.
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Bruger du en agenda for mødet - eller tager
du det bare ad-hoc?
Det kan være en rigtig god idé at få lavet en agenda for
selve mødet. Agendaen vil sikre, at begge parter er enige
om, hvad mødet skal handle om og især, hvad kunden
kan forvente at få ud af jeres møde.
Begynd med at gennemgå din agenda, med henblik på at finde ud af,
om kunden er enig med dig i, hvad mødet skal omhandle.
Og for at se om der er ting, som der eventuelt skal tilføjes.
Det handler om respekt for modpartens tid - og desuden sikrer I jer
begge to, at emnets dagsorden bliver overholdt. Sidegevinsten er, at
denne strategi virker yderst professionel på din kunde.

Mere værdi...
Der er masser af ting som du kan gøre i bestræbelserne på at få skabt
værdi for dine kunder, som samtidig vil være med til at lægge afstand til
dine konkurrenter, fedt ikke...?
Eksempler på værdiskabelse:
Hjælp dine kunder med at få øje på eventuelle udfordringer som de
måske selv ikke er bevidste om.
Det skal dog gøres på en hensynsfuld måde. Det er langt at foretrække,
hvis du gør det i forbindelse med dine spørgsmål. Læg i denne
sammenhæng mærke til kundens reaktion - kropsligt – idet der kan
komme mange svar ad denne vej.
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På denne måde kan du vinde en del hos kunden, hvis du er i stand til at
skifte perspektiv, og således hjælpe din kunde med at fokusere på
løsningen.
Du kan desuden hjælpe din kunde til at få øje på muligheder som han
eller hun kan have overset.
Prøv en gang at forestille dig et scenarie, hvor kunden kunne tjene
penge på en mulighed som du foreslog - hvilken effekt tror du, at det
kunne have på kundens beslutningsproces?
Når du fokuserer på, ”Whats in it for me” - altså for kunden – frem for at
fokusere på dit produkts egenskaber, så kan der være rigtig meget at
vinde.
Bare ved at skifte perspektiv... Der er jo
lige dette væsentlige aspekt, at når du
bliver rigtig god til at tænke i muligheder frem for produkter - så bliver det ofte også
langt mere spændende for din kunde. Og
sidst, men ikke mindst, så er det en ret fed
måde at adskille sig fra sine konkurrenter.

Værdien skabes af dig...
Husk altid på, at det er op til dig selv at få skabt værdi i selve
salgsprocessen. Og det har du en helt unik mulighed for ved at anvende
den beskrevne strategi i salget.
Når du fokuserer på at få etableret værdi for dine kunder, og alt handler
om deres målsætninger og deres udfordringer, så er du godt på vej.
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Simpelthen fordi dine kunder bliver mødt af en ægte
interesse.....Endelig en sælger som hjælper dem med at få løst deres
udfordringer.
Det er desuden også det unikke ved løsningssalg, hvor der fokuseres
på kundens behov – frem for sælgerens.
I denne sammenhæng er det vigtigt, at du ikke falder i den klassiske
fælde. Når kunden udviser interesse, så skal du ikke forsøge på at
sælge dit produkt, selv om det er vigtigt for dig. Det er nemlig dit behov
– og ikke kundens.
Find ud af, hvad det er dine kunder gerne vil have forbedret – og hjælp
dem så i denne proces. Du ved, at du har ramt plet – og har tilført din
kunde værdi - hvis kunden udtaler noget i retning af: ”Det havde jeg
overhovedet ikke tænkt på, og slet ikke på den måde”. Det er en meget
god indikator, som kan vise dig, at du er på rette vej.

Et tilbageblik på spørgeteknikken...
Husk at lægge mærke til, hvad der sker med kundens kropssprog, hvis
han eller hun eksempelvis lukker af for det under samtalen.
Stop samtalen. Det er OK at spørge ind.
Det er afgørende, at der er tale en ligeværdig samtale. Sådan som det er
tilfældet, når to gode venner taler sammen.
Undgå for alt i verden at blive en dybdegående journalist, som udspørger
et "interview-offer"
Dit eget kropssprog er også et aspekt, som du med fordel kan være
opmærksom på.
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Simpelthen fordi dine kunder bliver mødt af en ægte
interesse.....Endelig en sælger som hjælper dem med at få løst deres
udfordringer.
Undersøgelser viser at op imod 70 procent af den samlede
kommunikation mellem to mennesker stammer fra
kropssproget....70%....ret vildt..
Det er ganske tankevækkende at overveje.
I denne forbindelse vil det være frugtbart at arbejde med metoden
spejling, hvor du i det skjulte spejler nogle af kundens bevægelser,
måder at stå på, hastighed i sproget og så videre.
Du vil måske blive overrasket over, hvor effektiv metoden kan være, og
den er med til at skabe en god kemi, fordi du påvirker
underbevidstheden hos modparten i en positiv retning, da du så at sige
”ligner” ham eller hende som du står overfor.
Du skal ikke efterligne alt – så bliver det for voldsomt – men brug nogle
af de samme bevægelser som din kunde har - med lidt forsinkelse på.
Det er mest effektivt.

Men hvordan får jeg så min kunde til at
fortælle mig hvad han har brug for..?
Der er en enkelt udfordring ved denne metode. Du kan ikke bare møde
op hos din kunde, og udbryde følgende:
”Jeg har en løsning på alle jeres problemer”. På denne facon ville du nok
have svært ved at blive taget seriøst, set fra kundens side..
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Det handler derimod om at guide din
kunde i den rigtig retning via jeres
samtale. Og det er netop den værdi som
du tilfører. Der er forskellige muligheder,
som kan tages i anvendelse.
Undersøg hvilke udfordringer, at din kunde kan stå overfor og tænk i den
forbindelse dine mulige løsninger igennem.
Det vil også være en oplagt mulighed for at få forberedt nogle af dine
spørgsmål. Det kan du gøre ved at tænke på nogle af de udfordringer
som din kunde kan have.
I den forbindelse udformer du så nogle spørgsmål, som åbner op for, at
du får den fornødne information fra din kunde. Det er ikke sådan, at du
skal gå slavisk frem - og målet er som nævnt ikke at stille spørgsmål,
men snarere at få engageret din kunde i samtalen.
Det geniale i denne sammenhæng er, at du styrer samtalen. Når du
spørger ind til et bestemt område, så er det helt ”tilfældigt” lige her, hvor
du har en interessant løsning, som kan hjælpe kunden.

Planlægning...
Når du planlægger dit besøg, så kan du med stor fordel tænke eventuelle
konsekvenser ind for din kunde.
Det vil sige, hvis kunden gør brug af dine forslag og omvendt, hvis han
eller hun ikke gør. Endelig gør du opmærksom på de mulige løsninger i
denne forbindelse.
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Det vil være rigtig godt, hvis du har mulighed for at illustrere eventuelle
„huller“ - altså områder, hvor du kan gøre en forskel for kunden i selve
”regnestykket”.
Hvis du er drevet af en oprigtig nysgerrighed, så kan denne nysgerrighed
være din drivkraft.
En drivkraft som kan være med til at gøre en afgørende forskel for din
kunde.
Når du graver dybere for at forstå din kunde, så indser vedkommende, at
den værdi som du kan tilføre er afgørende.
Når du arbejder med løsningssalg, så vil du måske blive lidt overrasket
over, at prisen ikke altid er afgørende for kunden....WHAT – er prisen nu
ikke vigtig...øhhh nej faktisk ikke, hvis du ellers har lavet dit
hjemmearbejde godt, så er det din løsning kunden køber, og den forskel
din løsning kan gøre for din kunde...
For nogle sælgere kræver det nok lidt mod at få spurgt så dybt ind til
kundens behov, men det gør den enkelte sælger i stand til at komme til
nogle muligheder, som kunden ikke selv havde tænkt på, hvilket i sidste
ende kan gøre en afgørende forskel for kundens forretning.

Først skal du forstå din kunde...
Søren Kirkegaard sagde engang noget i retning: Når man sandhed skal
lykkes med at føre et menneske et bestemt sted hen, skal man først og
fremmest starte med at finde ud af, hvor han er lige nu, og så begynde
der....
Det kan der være meget sandhed i, og det gælder naturligvis også inden
for salg...
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når man tænker over det, så handler det i
den grad om, at hjælpe kunden til at træffe
gode beslutninger som “tilfældigvis“
indeholder din løsning..
Nogle gange virker det som om vi sælgere glemmer vore
grundlæggende færdigheder inden for kommunikation i vores jagt på
den næste ordre.
Du må på intet tidspunkt gå på kompromis med den gode
kommunikation i “jagten på din ordre“
Hvis du har ambitioner om at blive ekstraordinær god til salg, så er det
her, at der skal sættes ind. J
eg vil faktisk gå så langt som til at sige, at hvis du er ekstraordinært god
i din kommunikation, så behøver du reelt ikke sælge så meget. Så har
du nemlig taget et rigtig stort skridt i retning af et egentligt salg.

Afklaring...
Hvis din kunde siger noget, som der ikke helt giver mening, så kan det
godt betale sig at sætte tempoet ned, og få spurgt ind.
Lige her er der måske nogle sælgere, der skal arbejde mere end de er
vant til, men det ligger helt fast, at du ikke sælger mere, bare fordi du
taler hurtigt – husk det nu...… At turde spørge ind , er helt afgørende
for den løsning som du efterfølgende kan levere til din kunde.
Af samme grund er det vigtigt, at I har et fælles verdensbillede, sådan
at I begge er indforstået med, hvad der giver den klart bedste løsning
for kunden.
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Det giver kun ekstra point, hvis du har power nok til at sige følgende til
din kunde:
Da du talte om dette emne, så var jeg ikke helt sikker på, hvad du
mente, og for at jeg kan levere den bedste løsning til dig, så er det
vigtigt, at jeg har den fulde forståelse“.
Husk i denne sammenhæng på, at det er kunden, som er eksperten.
I mit tidligere virke som salgschef var der med sikkerhed nogle af
sælgerne, som ”glemte” denne vigtige procedure, og når de så
efterfølgende skulle levere deres løsninger, så var det ofte ikke, hvad
kunden forventede at modtage.
Det er temmelig ærgerligt, og i værste fald får man som sælger kun
dette ene skud.....!
Næste skridt er at få bekræftet, at du har den rette forståelse af det
aftalte.
Det kan gøres således: Som jeg har forstået det, er det vigtigt for jer, at
vi starter op på mandag - er det korrekt?
I forbindelse med bekræftigelsen, så samler du alle de hovedpunkter, at
I har talt om, og sikrer dig, at I er enige.
Det giver kunden en langt bedre oplevelse, hvilket også er tilfældet for
dig selv.
Salg handler som bekendt også om at blive en succes i den
virksomhed, hvor man er ansat. Alt andet lige, så forøger dit salg også
længden af din ansættelse. Ren win-win.
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Der er således mange væsentlige ting i denne
e-bog, som du kan arbejde videre med, men
det er en rigtig god idè at være opmærksom
på følgende:
Anerkend din kunde for den nuværende
løsning. Det er her, hvor du kan erhverve dig
nogle “billige point“ hos kunden.
Der er jo ikke nogen mennesker, som bryder
sig om, at der peges fingre ad dem – eller
deres løsninger. Hvis du derimod anerkender
din kunde, så fortæller du samtidigt også
vedkommende, at han eller hun er god til at
træffe et valg....
Denne strategi gør de fleste mennesker langt mere modtagelige for de
forslag som du efterfølgende kommer med. Prøv lige at forestille dig,
hvor svært et salg vil være, hvis du lige har stået og kritiseret kunden…
Det vil også være givtigt at dele relevant information - og eventuelt
inddrage andre beslutningstagere, hvis der er flere i virksomheden,
som skal være med til at træffe den endelige beslutning.
Endelig er det altafgørende, at alle bliver hørt.
Det er desuden også vigtigt, at kundens projekt vedbliver med at være
deres, sådan at de har det fulde ejerskab, og at de er enige i, at den
værdi der bliver skabt, forbliver hos dem - men med din løsning, super
smart...
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En enderledes samtale tager form...
En salgssamtale er lidt anderledes end en såkaldt ”almindelig samtale”.
Det vil sige, at der er et behov som skal dækkes, men alligevel er de to
typer samtaler egentligt ikke så forskellige....
Når alt kommer til alt, så handler det til syvende og sidst om, hvordan to
mennesker engagerer sig i hinanden samt hvordan deres relation
løbende udbygges.
Når først du kommer i gang med dit løsningssalg, så vil du måske
registrere at du også får opbygget en væsentlig konkurrencefordel i
forhold til dine konkurrenter - det er faktisk meget fedt, skal jeg hilse og
sige...
Ikke mindst de konkurrenter som stadig væk tror, at salg handler om at
pitche deres produkt, eller om at få proppet et produkt „ned i halsen” på
kunden.

Delmål....
Det kan være en rigtig god idè at spørge kunden om hans eller hendes
delmål. På denne måde kan du sikre dig, at I er på rette kurs.
Nogle af de spørgsmål, som du med fordel kan benytte dig af er
følgende:
- Hvilke delmål er vigtige for jer?
- Hvordan ved I, at løsningen virker for jer?
- Hvilke ROI benytter I jer af?
- Hvor mange penge forventer I at spare om året med denne løsning?
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Indvendinger....
Jeg skrev tidligere lidt om indvendinger. Det er en særdeles god idè at
spidse ører, når din kunde kommer med indvendinger.
Det kan eksempelvis dreje sig om leveringssikkerhed, pris,
kreditværdighed – og tro mig, disse aspekter er en helt naturlig del af
en salgssamtale, hvor kunden naturligvis også overvejer risikoen ved at
indgå en aftale med dig.
Atter en gang får du behov for dine spørgsmål, da det er temmelig
vigtigt at få spurgt ind, sådan at du er helt sikker på, at du har forstået
kundens indvendinger.
Nogle gange stikker der mere bag ved kundens indvendinger - og det
er derfor vigtigt at få spurgt ind her. Dit næste skridt er at anerkende
kundens indvendinger, med henblik på, at han eller hun føler sig mødt
af dig.
Kan bare sige, at jeg har mødet ret mange sælgere, som smider en
mega stor ordre på gulvet lige her. Enten overhører de kundens
indvending, eller taler unden om. Kan bare sige, det er simpelthen for
dumt.....
Hvis du ikke er klar til at imødekommen kundens indvendinger, så kan
det hele være spild af tid. Det er ret vigtigt, at når du hjælper kunden
med hans/ hendes indvendinger at du gør det med respekt. Giv din
kunde den relevante information, sådan at vedkommende føler sig tryg.
Det vil vise, at du forstår kundens følelser. Når alt kommer til alt, så
træffes den endelige beslutning på følelserne
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Hvordan får vi så lukket den ordre...?
Her kommer nogle sælgere til kort, da selve
indkøbsprocessen har ændret sig.
Indkøberne ønsker ikke at lave forretning med
utålmodige sælgere som udelukkende
fokuserer på at opnå deres egne mål og som
forsøger at presse kunden til en beslutning.
Der er forskellige metoder som du kan benytte dig af:
Du kan opsummere, hvad I er blevet enige om. Det er en metode som
jeg vældig godt kan lide, fordi det giver begge parter et godt overblik.
I denne sammenhæng plejer jeg at bruge en flipover, hvilket giver en
god effekt, når begge parter står og kigger på på planen. Husk på at få
anbefalet det næste skridt for jer begge to.
En anden metode er at tilbyde kunden to forskellige løsninger – og
efterfølgende lade din kunde vælge den løsning som han eller hun bedst
kan lide. Denne metode kaldes for alternativ løsningen, idet kunden har
to positive alternativer at vælge imellem.
Igen handler det om at du finder den metode, som virker for dig og så
gør det til dit eget.
Det er vigtigt, at selve lukningen bliver en lige så naturlig del af
processen, sådan som det er tilfældet med resten af samtalen - og det
er derfor vigtigt, at du er afslappet.

