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Vi er alle sælgere, også selvom

det ikke er alle, der ser sig selv

som sælger. 

 

Vi har alle behov for løbende at

sælge os selv til andre. 

Det kan være eksempelvis være

revisoren – som dagligt har

kundekontakt – og hvor det, der

bliver solgt typisk, er tillid.

Det kan være den jobsøgende, som skal have fundet det næste

drømmejob, og derfor kan det være en ret god ide, at man får solgt

sig selv bedre end de andre kandidater. 

 

Eller det kan være håndværkeren, som med ganske få spørgsmål

får solgt en endnu bedre løsning, eller kollegaen som skal have

solgt et budskab til ledelsen, eller sælgeren som…

For nogle mennesker kan dét

at lære at sælge virke ret

uoverkommeligt, også selvom

de har brug for det. 

Nogle kan måske endda

tænke, at det at lære at sælge

næsten følelse som at ”spise

en elefant”.
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Nogle mennesker er mere udadvendte end andre, og de

udadvendte mennesker har ofte nemmere ved selve

salgsprocessen, da de som udgangspunkt godt kan lide at være

sammen med andre mennesker.

Og enig, det kan virke som noget af en mundfuld at blive rigtig god

til salg, så mit forslag er, at du deler din træning op i små bidder –
det gør det hele meget mere spiseligt. 
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Ta´en bid ad gangen. Træn

denne del, indtil du mestrer

den, og tag så den næste

bid. Jeg ved godt, at det

måske tager lidt længere tid

på denne måde. På den

anden side er det måske

nemmere at ”synke”.

Og, en lille fodnote. Hvis vi griner, så lærer vi ofte bedre. For

mange mennesker hænger det sådan sammen, at hvis de har de

sjovt, så lærer de ofte også bedre. Sådan er det sikkert også med

dig.

 

Det bliver også mere motiverende for de fleste mennesker, så

tænk ind, hvordan du kan lægge humor ind, og hvad det vil betyde

for dig, når du har nået dit mål, og ikke mindst – når du har haft

det sjovt på ”rejsen”.
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Målret din indsats

Det handler også om at arbejde

målrettet mod dit ønske. Nu ved

jeg naturligvis ikke, om du har

prøvet det, men for mange

mennesker er det sådan, at hvis

de først har sat sig et tydeligt

mål i deres liv, så er det ofte også

nemmere at nå
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Så nupper du bare en lille bid – på denne måde holder du hele tiden

dig selv op på dit mål, og du arbejder i den retning, som kan skabe

den forandring. du ønsker dig. Andre gange er du mere sulten, og

så nupper du bare en ordentlig luns.

Det vigtigste i din indlæring er, at det er dig, der bestemmer. For

de fleste virker det sådan, at jo større fremskridt de oplever, jo

mere motiverede bliver de.  

 

Det fede, når du deler din træning op i små bidder, er, at det så ofte

også er nemmere at huske at få trænet, og ikke mindst måle

effekten af din træning

 

Feedback er en vigtig ingrediens..

Det kan være meget givtigt, at du løbende sætter dig mål for din

proces, og på samme måde giver dig selv konstruktivt feedback

efter hver indsats.

https://jemac.dk/
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Mit forslag til dig er, at du bruger

den såkaldte ”sandwichmodel”,

hvor du starter med 3 positive ting

(gerne oplevelsesbaseret), finder en

ting (og kun én), som evt. kunne

forbedres og endelig en generel

positiv feedback. 

 

På denne måde kan du blive din

egen coach og hele tiden have fokus

på din salgsudvikling.

 

Nå, men tilbage til elefanten...

Nogle gange, når jeg træner sælgere,

kan der være nogle stykker, som er så

utålmodige, at de ville ønske, at de

kunne sluge elefanten i en mundfuld.

 

hvis de ellers kan gabe højt nok, kan

de måske også få "held"med det.

Men, hvad er risikoen ved dette? Forandringer tager tid, og for de

fleste mennesker kræver det også en vis tålmodighed og en række

gentagelser, inden de nye værktøjer sidder nok i skabet til, at det

virker super troværdigt. 

 

Til gengæld oplever jeg tit, at de sælgere der formår at dele

elefanten op i mindre bidder og får trænet den enkelte teknik ofte

også husker elementerne bedre.

https://jemac.dk/
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Efterfølgende er de i stand til at bruge metoderne bevidst for at

skabe succes i deres salg. 

 

Det med at gøre tingene bevidst kan ofte gøre en ret stor forskel. På

denne måde er der mulighed for at vide, hvilket værktøj der skal

sættes ind, og ikke mindst hvordan det påvirker kunden på det

psykologisk rigtige tidspunkt.

Brug det bevidst...

Det med at være bevidst kan

bruges på forskellige niveauer. 

 

At være bevidst om at sluge hele

elefanten på en gang, kan være

for meget af det gode, mens det

at dele træningen op, kan gøre

den helt store forskel.

Du kan være bevidst om at være opmærksom på de signaler, der

kommer fra kunden, bevidst om, at give dig selv feedback i selve

processen eller bevidst om det fremskridt, du gør.

 

På denne måde kan det at være bevidst skabe verdens bedste

træningsmiljø for dig, hvor du kan træne dit salg løbende.

 

 

https://jemac.dk/
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Bare tanken, kan gøre dig træt

Der findes naturligvis også de

mennesker, som godt kunne

tænke sig at kunne sælge, men

bare tanken om denne elefant

kan gøre dem helt trætte, og så

gør de bare, som de plejer.

En ting er ret sikker. Hvis du bare gør, som du plejer, sker der med

sikkerhed ikke noget nyt spændende – og så kan du blive ved med at

gå og håbe på, at der snart sker en forandring.

 

Rejsen starter med en beslutning...

Hvis du kunne tænke dig at skabe

forandringer, starter rejsen med, at du

skal træffe en beslutning. 

 

Men hvordan kommer jeg så i gang med at

træne mit salg, spørger du måske dig selv.

Det første step er at træffe en beslutning.

Måske finder du også ud af at netop denne mundfuld kan føles som

den største mundfuld ever! 

 

Ved du i øvrigt, hvad det fede er? Selvom det kan være svært for nogle

at træffe den beslutning, så er det fedt at mærke, at når først du har

truffet din beslutning, så er det ikke længere et spørgsmål om..., men

mere hvornår og hvordan.
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Der er ikke noget rigtigt eller forkert...

I min verden – når det kommer til salgsudvikling, så er der ikke

noget, der er rigtigt eller forkert. Det er 100 % sikkert, at du ikke skal

lave salg på den måde, jeg gør det på. Du skal tilpasse de forskellige

metoder og din træning, så den passer super godt til dig og dine

kunder.

 

Så er jeg naturligvis med på, at der kan være en vis rækkefølge, der

kan være smart at følge. På samme måde, hvis du beslutter dig for at

grille en elefant, så er der også en fremgangsmåde, der er

hensigtsmæssig for, at retten kommer til at smage så godt som

muligt.

 

Salgsudvikling….

Når det kommer til udvikling af dine

salgsevner, er der med stor

sandsynlighed mennesker, der går og

drømmer om at blive bedre til salg.

 

I den virkelige verden, kan der være ret stor forskel på at drømme

om, hvor fedt det kunne være at være god til at sælge og så dem,

som besluttersig for at gøre det og begynde at handle derefter.

https://jemac.dk/
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Overblikket der gør forskellen...

Det kan være relevant at lave en trænings-liste, som giver dig

overblik over, hvad det helt konkret er, du gerne vil være bedre til,

når det kommer til salget. Du kan f.eks. bruge nedenstående

opdeling af salgsprocessen

 

Åbning

 

Kommunikation 

 

Lukning

 

Præsentation

 

Administration  

 

Kundeservice 

 

Det er alt sammen faser, som indgår i et b2b-salg, men lav gerne din

egen liste med dine egne punkter – og ikke mindst – hvad vil du

gerne i stedet for...?

 

 

Det kan gøre ”naller” at sluge elefanten..

Når du har lavet din liste, vil jeg bede dig om at prioritere den ud

fra, hvad der er vigtigst for dig at arbejde med i første omgang.

 

Dette giver et godt overblik, og det giver dig en konkret ide om,

hvor du med fordel kan starte din forandringsproces, så du bliver

bedre til salg, og yess, det kan gøre "naller" hvis du vil arbejde med

det hele på en gang.

https://jemac.dk/
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Uden et mål går det ikke.

Så er det tid til at få opsat et mål, som kan hjælpe dig til at få

skabt den forandring, der skal til for, at du kan blive bedre til at

sælge. Jeg kan godt selv lide at arbejde med SMARTE Mål-

modellen, fordi den er så nem at anvende.

 

S = Specifik. Her bruger du det, der kom på 1.-pladsen i din

prioritering fra tidligere.  

 

M = Målbart. Gør dig nogle tanker om, hvordan du vil måle dit

fremskridt.

 

 A = Attraktivt. Er det i det hele taget noget, du gider løbe efter? 

 

R = Realistisk. Er det realistisk. at du når dette mål? 

 

T = Tidsbestemt. Hvornår skal du være i mål med din forandring? 

 

E = Evaluerbar. Kan der være udefra kommende ting, som gør, at

du skal justere dit mål? 

 

Og så tjekker jeg altid, om der er nogle negative konsekvenser

ved, at jeg når mit mål. Hvis der er negative konsekvenser, kan

jeg så leve med dem, eller skal mit mål justeres?

 

 

Delmål, en vej til målet

For nogle mennesker virker den enkelte mundfuld måske stadig

som halvstor. Og så kan det godt betale sig at dele dit mål op i

nogle mindre bidder, så de er nemmere at sluge

https://jemac.dk/
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Selve "sovsen",  der får det hele til at glide ned, er den feedback, du

løbende giver dig selv, som jeg tidligere skrev om. 

 

Du kan naturligvis også spørge din kunde om feedback, hvis du har

mod på det.

 

 

Træning, træning, træning..

Hvis du vil være rigtig god til at

sælge, kræve det løbende træning og

ikke mindst den feedback, du får fra

dine kunder. 

Lidt på samme måde som hvis du

beslutter dig for at grille en elefant.

Du kan godt have en ide om hvordan, men indtil du finder den måde,

der virker bedst for dig, skal du prøve det nogle gange og samtidig

bede om feedback fra dem, der "smager" på maden.

 

Det kan så godt være, at retten skal tilrettes undervejs, så den til

sidst bliver uforglemmelig.

Jamen, den tid...

Jeg ved det godt.  Den tid du skal bruge

kan være noget af en partykiller, og nogle

sælgere falder måske i den fælde: ”

 

Jamen, jeg har jo ikke tid til at træne.”

https://jemac.dk/
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Jeg siger bare: Vi har alle sammen en travl hverdag, og vupti, så

kom vi lige tilbage til det med beslutningen.... Du har altid mulighed

for at beslutte dig for, hvilken del af salgsprocessen du vil træne og

ikke mindst hvornår. 

 

Jamen, jeg har alt for travlt, vil nogen måske sige, og det er jo fair

nok, men hvis du nu skal være helt ærlig, hvem er det så egentlig der

styrer din kalender?  Jo mere bevidst du er om den forandring, du

ønsker dig, jo nemmere kommer du i retning af dit mål, længere er

den faktisk ikke.

 

 

Hvem siger, at træning skal være

mega alvorligt? 

 

Hvad nu, hvis du formår at bringe

humor ind i din træning, tror du så

ikke, at kunden slapper mere af i

dit selskab

Det må stadig gerne være sjovt.

det vil ofte være nemmere for dig at træne dit salg, for når vi griner

med andre, er vi ofte også mere åbne for indlæring.

Du kan evt. lave en endnu liste. 

 

Denne gang en liste over, hvordan du kan have det sjovt undervejs

(uden det bliver plat) sammen med din kunde, og så prøve det af.

 

Enig, der skal måske tilrettes lidt her og der, især fordi kunderne

også er vidt forskellige, og du kan komme mega langt ved at kunne

tilpasse din stil til den enkelte kunde.

https://jemac.dk/
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For at få succes som din egen træner er

det også af stor vigtighed, at du har en

ide til, hvad du med fordel kan gøre for

at undgå, at du falder tilbage i din gamle

rutine. 

 

Hvad så, hvis du alligevel tager dig selv

i, at nu er du faldet tilbage?

Sådan kommer du tilbage på sporet..

Hvad kan du så gøre for at komme tilbage på sporet igen. Dette er

super givtigt, fordi vi mennesker er nogle "vanedyr".

Det gamle ordsprog...

”Det er sjovere at spise en elefant, fremfor at blive spist af en elefant”. Dette
ordsprog handler om, at det du fokuserer på, får du mere af. Det kræver
skarp fokus at træne løbende, og tiden spiller også ind som tidligere omtalt. 

Det hele kan ende med at blive et hot ønske..

Hvad kan du egentlig risikere, hvis du

ikke får trænet? 

 

Hmm, det kommer jo lidt an på din

situation, måske ender dit ønske bare

med at være et ønske. Måske kommer

du endda til at føle dig spist, især fordi

dine konkurrenter for længst har

besluttet sig for at spise deres elefant.

https://jemac.dk/
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Når de kommer ud til kunderne, virker de bare mere rolige og mætte

og ikke så desperate. Og hvem tror du så, der løber med ordren?

Her til sidst får du lige din helt egen køreplan

til et bedre salg...

Det er måske det sværeste, men også det vigtigste – det der med

at træffe beslutningen om, at du vil ændre dit nuværende mønster

 

Hvad er det helt konkret, du gerne vil være bedre til

 

Lav en liste, og prioritér det, du vil starte med at træne

 

Lave et SMART-mål – for hvert enkelt delelement

 

Husk at få feedback undervejs i din træning. Spørg evt. dine

kunder, de har jo lige oplevet dig efter et besøg

 

Det må gerne være sjovt undervejs. Jo sjovere du kan have det, jo

federe bliver det at træne

 

 Fokuser på dit mål – altså det mål du arbejder på lige nu. Dit

delmål, som kan hjælpe dig helt i mål, så det ikke længere

forbliver et ønske, men faktisk noget du gør

 

Det fede ved denne køreplan er, at det er dig, som sidder bag rettet! 

 

Og nu ved jeg ikke, om du kan forestille dig, hvilken forskel det gør

for dig, når du selv bestemmer fremfor at sidde nede bag i bussen og

vente på den næste elefant…

https://jemac.dk/
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Mange tak fordi du valgte at læse med, jeg vil ønske dig held og

lykke med din træning. 

 

 

Jeg er uddannet NLP

træner og erhvervscoach, 

og har mere end 20 års

erfaring med salg og

salgsledelse. 

 

Jeg træner løbende sælgere

og ledere, så de får skabt de

forandringer der skal til, for

at de kan nå deres mål. 

 

Ud over salgstræning,

arbejder jeg også med

rekruttering, LinkedIn-

træning og lederudvikling.  

Hvis du kunne tænke dig en ”smagsprøve” på, hvordan jeg

underviser – så vil jeg lige gøre dig opmærksom på, at jeg løbende

holder foredrag af en times varighed, for free…. 

 

Det kræver dog, at du sidder i et fedt salgs-team, eller i et aktivt

erhvervsnetværk, for at kunne gøre brug af tilbuddet.  

 

Mvh Jesper Dalhus 
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