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Hva kan gjøres over telefonen?
• Møtebooking (legge til rette for salgsorienterte 

kundemøter)

• Velkomstsamtaler (sikre en god start på kundeforholdet 
for et langt og godt kundeløp)

• Lojalitetssamtaler (styrke kundeforholdet, øke 
kundetilfredshet og tilpasse tjenester – informere om 
medlemsfordeler)

• Kampanjesamtaler (oppfølging av kampanjer i bestemt 
periode – oppfølging av eDM etc)

• Oppsalg/mersalg (få mest mulig ut av kundeforholdet –
øvrige produkter i sortiment o.l.)

• Geografisk fortetning ( øke portefølje)

• Winback (vinne tilbake kunder)

• Passivsalg (salg til ikke-handlende kunder)



Tenk om bare 10% av disse 
gangene var fordi vi skulle ringe 
en kunde?

Hver dag! Det er 10 nye 
kundetelefoner om dagen



Noen grunnleggende ting i salg – som også gjelder når man bruker 
telefonen:

• System
• Kvantitet eller kvalitet
• Effekt
• Speiling
• Målsetting
• Tør å konkluder/spørre om ordren



System i kundeportefølje og prospectlist

• CRM
• Excel
• Kundemapper

Sørg for å ha ETT system som du 
FAKTISK benytter!



Kvantitet eller kvalitet?

• Du kan gjøre noe MEIR eller BEIR.
• Noen trenger få muligheter for å lykkes – andre trenger flere.
• Hvem er du? Hvor mange telefoner må du ta?



Effekt og USP

• Salg er ikke produkt – det er effekten av produktet
• Hva betyr effekten/fordelen for den du snakker med? Finn ut raskt!
HVORFOR skal du kjøpe ny genser? Hva skal du bruke den til?
Hvorfor skal du ha raskere internett? Hva bruker du internett til?
• Loddsalg

Vi er trygge på innholdet i 
produkt eller tjeneste – men 
kunden ønsker å vite effekten av 
det. Det er DET som må 
formidles.

Unique Selling Point: Hva er 
unikt med det du representerer?



Speiling - lettere på telefonen enn face to face

• Man kan høre når andre speiler
• Den som speiles, har vanskeligere for å høre det
• Opplevelsen er at samtalen flyter bedre
• Speiling er å «følge» motparten og legge seg på samme frekvens.

«Var det kona, eller?»



Målsetting

• Uten et mål å strekke seg mot – er det liten vits.

• Målsetting omsetning/ kunder for året -> brutt helt ned til:

Hvor mange telefoner må jeg ta i dag?



Alt er salg! Tenk på hvor mye 
«salg» du egentlig gjør hver dag!

• Hvis min 5-åring ikke kler på seg raskt 
nok om morgenen, kan det ha vært noe 
galt med innsalget av aktiviteten!

• Trusler og reprimander fungerer ikke like 
godt i jobbsammenheng, som hjemme. I 
hvert fall ikke over jobbtelefonen med 
kunder.



Telefonen – utfordringer:

• Kort tidsvindu på å skape tillit – uten å se eller kjenne mottaker!
• Du har kun stemmen
• Er det en grunn til at vi har 2 ører – og bare 1 munn?



Hvorfor er det så mange som IKKE liker å ringe i 
jobbsammenheng?

• Er det fordi det er kjedelig?
• Er det fordi det virker farlig?
• Eller er det fordi vi ikke har det helt klart – hva det er vi skal si?

• Jeg tror det er alle tre punktene over.

• Vi vet det må gjøres
• Vi vet det gir resultater
• Men vi gjør det ikke.

For min del: litt som trening.



«Sparing»

• Vi «sparer» de beste prospektene!

• Jeg har mistet mange nye kunder, fordi jeg aldri ringte de.
• Jeg har mistet mange eksisterende kunder i mitt liv, fordi konkurrenter 

var flinkere til å følge de opp og ringte de jevnlig.

Jeg har unngått å bli supersprek fordi jeg av og til har «spart» treninga!

Er det ikke bedre å ta en push-up for mye?
Er det ikke bedre å ta en telefon for mye?



Telefonen – muligheter:

• Kommunikasjonen har endret seg de 
siste 5-10 årene.

• Jeg føler meg som et offer for 
«skreddersydd» massemarkedsføring.

• Er ikke det å snakke med noen – det 
beste alternativet til å møte noen fysisk?

• Starter ikke et fysisk møte – ofte med en 
telefon først?

• Den gode telefonsamtalen er 
undervurdert.



SALGS-

SAMTALEN



Åpning

Speiling (gjennom samtalen)

Presentasjon 
Navn, riktig produkt og person

Pitch
- god årsak til at du ringer
- åpent spørsmål

Få kunden i prat



Behovsavklaring

Avdekke nå-situasjon
Åpne spørsmål - styrende

Aktiv lytting
- delaksepter
- «gi lyd»
- gjenta (samme språk)

Oppfatte og utnytte 
kjøpssignal



Innvendinger

Vise forståelse
Støtt kunden

Bruk av 3. person 
«det er flere som sier 

akkurat det»

«og nettopp derfor»



Løsning

Presenter løsning 
tilpasset kundens behov

Gjør det enkelt og ufarlig
Egenskap – fortrinn – fordel - gevinst

Ta beslutningen
«det som skjer nå»
Forsterk fordelene

Closing



Avslutning

Oppsummere avtalen

Sikre salget/møtet
Fremhev fordeler på nytt

Runde av samtalen hyggelig
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Innadvendt Utadvendt

Følelser

Sak

Sympatisør

Kontrollør

Individualist

Analytiker

Pratsom
Ego

Impuls

Dominerende
Konflikt

Seier

Avventende
Grundig
Fornuft

Stille
Gruppe
Trygghet

Skryt
Unikt
«du er en av de første»

Presentér
Tydelig
«det er du som er sjefen»

Inkludér
Populært

«de fleste velger»

Saklig
Seriøst

«du får det svart på hvitt»



 Bransjespesialister

 Geografisk booking

 Seriebooking

 Namedropping

 Effekt – ikke produkt

 Ta det for gitt

 Spill kostbar – gi kun 2 alternative 
møtetidspunkt

 Ufarliggjør

 Fiktive ankere – «møter som ikke 
eksisterer – enda»

Gode metoder for møtebooking!



 Namedroppingeksempel – kildevann

 2 – a- side møter

Har du booket et møte – har du et ANKER.

Anker opp og fisk rundt der du har møtet.

Namedrop, bruk geografi – ufarliggjør.

Geografi, seriebooking og 
namedropping.



Hvor tungt skal møtet forankres?

Stikke innom -> ferdig solgt inn produkt og 
tjeneste

Vit hvor du skal være i strikken!

Styr samtalen slik at mottaker ikke drar i 
den.

« Godt spørsmål. Det forteller vi gjerne 
mer om i møtet – vi kan komme innom 
deg tirsdag eller torsdag – hvilken dag 
passer best?»

Bookingstrikken



 Ta det for gitt at de ønsker møte

 Spill kostbar

 Vær likeverdig – underdanighet gir 
avvisning

 Spill på bransjens utfordringer

 Ufarliggjør

 Tøm og lås – « så det er mangel på tid 
som er utfordring? Så hvis vi setter av 
kun 20 min til et møte – bør det gå 
bra?»

 Ja eller ja – tirsdag eller torsdag neste 
uke?

Bookingpsykologi



 Bestem deg selv for hvor lang tid 
du skal bruke i hver samtale.

 Søk opp mottaker i forkant

Target Practice – flere skudd?

 Skal flere være med i møtet? –
inviter til det i samtalen.

« Hvilke andre hos deg bør være 
med på dette møtet? Gir du beskjed 
– eller skal jeg ta kontakt og sette 
det opp?»

Tidsforbruk og Target Practice



 Ny eller annen kontaktperson

 Har konkurrerende avtale – når utløp?

 Konkurs/Fusjon

 Er på ferie – når tilbake?

 Ring senere – følges opp når?

 Send mail – følg opp når?

Hvert nei er et potensielt LEAD!

Viktigheten av gode leads er som poteter 
og saus til biffen.

Hvordan innhente leads?



 Inntjeningen per produkt/tjeneste i de 
fleste bransjer er synkende.

Det betyr at man trenger flere kunder –
større volum.

Vi må bruke salgstiden vår mer effektivt.

Retailbransjens utfordringer.

Tillit og relasjon kan godt skapes over 
telefon – i stedet for å kjøre rundt land og 
strand for å nå alle.

Trender



 Ring flere kunder enn du sender epost 
til

 Bruk begge ørene

 Speil den du snakker med

 Ha en plan med samtalen

 Styr samtalen

 Lagre historikken for framtiden

Ring 2 kunder du «sparer» –
allerede i dag!

Lykke til – og takk for meg

Telefon som verktøy


