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HEMMELIGHEDEN BAG ET SUCCESFULDT SALG

Jeg har selv kørt som sælger og som salgschef i mere end 20 år, og i løbet 
af alle disse år, har jeg mødt mange dygtige sælgere. Jeg har altid fundet det 
utroligt fascinerende, når jeg har oplevet, hvordan disse sælgere virkede som 
om, de havde ”kunden i sin hule hånd…

Dette har inspireret mig til at skrive denne e-bog…
Du kan b.la. læse om: 

Hemmeligheden bag et succesfuldt salg
Hvordan du kan udvikle dine salgsevner, så du bliver i stand til at lukke flere 
ordrer
Hvad det betyder for dig som sælger, når du bruger assertiv adfærd i dit salg
Følelsesmæssig intelligens – og hvad det betyder for dine kunder, når de 
oplever dette hos dig
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HVAD NU HVIS:

Hvad nu hvis det var muligt at få et kig ind bag den hemmelighed, som den 
professionelle sælger bærer på.

Nu ved jeg ikke om du kan forstille dig, hvilken forskel det kunne få for dig, hvis 
du kunne bruge nogle af de værktøjer i din hverdag…

Salg handler i den grad om relationer og ikke mindst om mennesker og især 
sælgerens forståelse for mennesker…

Jeg vil faktisk gå så vidt at sige: jo mere sælgeren har denne forståelse for 
salget, jo tættere forhold er det ofte også muligt for virksomheden at skabe til 
kunden.

Men… Før der i det hele taget kan opstå et salg, er der en del andre ting, kunden 
har behov for – altså, udover selve produktet. 

Som sælger er du ofte det eneste led mellem virksomhed og kunde og for at få 
succes i dit salg, er det vigtigt, at du løbende udvikler dine salgsevner. 
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SÅDAN UDVIKLER DU DINE SALGSEVNER – SÅ DU 
LUKKER FLERE ORDRER:
Lige en hurtig advarsel… Mange mennesker ønsker ikke at købe af en sælger, 
som presser for meget... Hvis det sker, er der en overhængende risiko for, at 
kunden vælger dig fra som sælger. 

Jeg har faktisk en overbevisning, som jeg gerne lige vil dele med dig. Langt de 
fleste mennesker ønsker faktisk ikke, at der er nogen, der sælger noget til dem. 

Men de ønsker at få hjælp til at træffe en god beslutning, så de får lyst til at 
købe.

Dette er faktisk en af mine grundlæggende tilgange til salg. Og… jeg har haft 
succes med denne tilgang til salg i over 20 år… og nej, det siger ikke noget om 
min alder…
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Jeg har altid haft det sådan, at ”jeg sælger ikke noget til mine kunder, men jeg har 
mange kunder, som køber af mig”. For at udvikle dig til den sælger, dine kunder 
rent faktisk har lyst til at få besøg af, kræver det træning - meget træning faktisk. 
Men det kan heldigvis læres.

Du kan også lære det. Når du træner og bruger metoderne og ikke mindst lytter til 
den feedback, du får hos dine kunder, betyder det, at du kan udvikle dig selv som 
sælger.

Lige imens jeg husker det… Nogle gange møder jeg de lidt mere erfarende 
sælgere, og nogle af dem kan godt have denne holdning: ”Jamen jeg behøver da 
ikke træne.” 

Hmm, siger jeg bare… Jeg er overbevist om, at man skal træne løbende igennem 
hele livet, for at holde sig på toppen…

Prøv bare at tænk på de fodboldspillere, der spiller 
på landsholdet… 

De træner hårdt for at blive på toppen. Sådan er 
det også inden for salg, måske endda i højere grad, 
fordi selve salgsprocessen løbende ændrer sig. 

Tag nu eksempelvis efter de sociale medier har 
fundet ind i vores hverdag…
 
De fylder mere og mere, især LinkedIn er 
super smart at anvende som et fedt salgs- og 
mødebookingsværktøj, og de sælgere, som ikke er 
med her, kan meget vel blive ”hægtet af.”
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ASSERTIV ADFÆRD CONTRA AGGRESSIV ADFÆRD

Det er i detaljen, ”djævlen” sidder, siger man… Dette gælder naturligvis også i 
salget…

Vi taler reelt om en hårfin grænse, når vi taler om salg, fordi mange af 
metoderne kan anvendes ret forskelligt – og de kan blive opfattet ret 
forskelligt.

Det er jo nok de færreste kunder, der bryder sig om en sælger med en aggressiv 
adfærd, som bare vil presse kunden max for at få solgt sine varer. 

Måske kender du typen, du ved… de der telemarketingsælgere, som bare bliver 
ved, og hvor et nej udelukkende opfattes som en delaccept. Hvad sker der ofte 
med din lyst til købe hos dem…?

Du vinder helt klar meget mere ved at udvikle en assertiv adfærd som sælger, 
hvor du er i stand til at udtrykke dine følelser, meninger og behov super klart.

Samtidig med ovenstående, viser du respekt for andres følelser, meninger og 
behov i kommunikationen… Så er du godt på vej.

Respekt er nøgleordet her. Når du møder kunderne med respekt, får kunderne 
ofte også mere lyst til at købe af dig. 

En måde, du kan træne din assertive adfærd på, er ved at træne aktiv lytning.

Aktiv lytning, siger du… men hvordan?
Det handler om, at du som sælger er mere ovre på kundens side mentalt, og 
hvor du bruger din spørgeteknik på en behagelig måde for at få en forståelse 
for kundens udfordringer. 

Med denne type adfærd har du i øvrigt mulighed for at udvikle et 
længerevarende forhold til din kunde - bygget på tillid.
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Inden du begynder på dit salg, er det en rigtig god idé at spørge ind til kundens 
behov. 

Det gør det ofte nemmere for dig at komme op med en spændende løsning 
efterfølgende. 

Og mens jeg lige husker det… Salg handler ikke om at beskrive, hvor gode dine 
produkter er, men om at skabe løsninger for kunden, som ”tilfældigvis” indeholder 
dine produkter, og som giver kunden nogle fordele og ikke mindst et godt udbytte.

For at afdække kundens behov er det en god ide at bruge din spørgeteknik. Her 
tænker jeg især på HV-spøgsmålene, som eks. hvad, hvordan, hvornår, hvorhenne, 
hvem, hvorledes, osv…

Det eneste HV-spørgsmål du skal passe lidt på med er spørgsmålet ”hvorfor”… 

Hvorfor har det med at pege mere tilbage, og kan af nogle mennesker, opfattes lidt 
dømmende. 

Husk i øvrigt altid at være rolig, ærlig og ikke mindst positiv, når du skal præsentere 
kunden for din løsning.
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INDHOLD I ASSERTIV ADFÆRD

Jo mere du slapper af, jo 
mere slapper din kunde 
af. Du skal ikke blive 
overrasket, når oplever 
effekten

Begejstring smitter helt 
vildt, og dine kunder har 
det med at blive revet 
med, når du selv er 
begejstret for det produkt, 
du sælger

Når du møder dine kunder 
på en positiv måde – og 
omtaler den virksomhed 
du kommer fra, og dine 
kollegaer på en positiv 
måde, opbygges tillid 
og en sund relation til 
virksomheden

Man kan nå langt med 
ærlighed, også hvis det er 
gået galt. Kunderne kan 
godt lide, at du er ærlig, så 
ved de, at de kan stole på 
dig, når du siger noget - 
også i fremtiden.

ROLIGHED 

VIS DIN BEGEJSTRING

POSITIVITET 

ÆRLIGHED
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INDHOLD I ASSERTIV ADFÆRD

FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS

Følelsesmæssig intelligens er en vigtig del af den assertive adfærd. 
Det handler om at kunne identificere og kontrollere dine følelser og 
ikke mindst at respektere andres følelser i en salgssituation. 

Det handler også om empati. Jo bedre du er i stand til at sætte dig 
i kundens situation – at kunne se tingene fra den anden persons 
perspektiv, jo mere tillid får den anden person typisk også til dig 
som sælger. 

Undersøgelser har faktisk vist, at mennesker med en høj grad af 
følelsesmæssig intelligens ofte er langt bedre menneskekender og 
derved faktisk også bedre sælgere.

De er ofte også mere opmærksomme på både egne og andres 
følelser og er i stand til at justere deres egen adfærd i forhold til de 
mennesker, der er omkring dem. 
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Er du opmærksom på, at jeg tilbyder 1 times 
foredrag om LinkedIn - for free...

Hvis du sidder i et fedt salgsteam eller et 
erhvervsnetværk - så “hiv fat i mig” 

Der er sikkerhed for, et indlæg som får deltagerne 
“helt frem i stolen” 

I går hjem med de nyeste Linkedin værktøjer som 
gør jeg i stand til at bruge LinkedIn som et fedt 
salgs- og mødebookingsværktøj

Med venlig hilsen 
Jesper Dalhus, erhvervscoach 

Læs mere her:
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