
 Find og vind

 Coach ved lågen

 Din egen krystalkugle



 Find og vind (på 40 sekunder)

 Find dem du taber om 2 mdr, men kan nå at gøre til vindere - de orange

 Vind tid på dem du under alle omstændigheder taber - de røde





De orange er tabere du kan gøre til vindere

Findes under ACTION

Vælg en tidsperiode og du 
kan lynhurtigt spotte de 
”orange” tilbud. 

Det er dem som du KAN NÅ 
at gøre noget ved, men som 
du ellers med sikkerhed vil 
tabe. Turn-overs!

Du kan klikke på forstørrelses 
glasset og se hvad årsagen er 
til at du vil tabe dette tilbud

Nu skal du så overveje hvad 
du skal bede sælgeren gøre 
for at gøre sagen til en vinder



Her ser du den øverste af de ”orange” tilbud fra før 

Sælger sløvet af at kunden har købt før 
hos ham, derfor dårlig fokus på 
konkurrente info og usand info om bedøm 
pkt. En typisk sag som har under fifty fifty 
reelt fordi sælger har fodret SalesMore 
med ”egen tro” i stedet for fakta, som 
afslører at det går galt… PAS PÅ DEM ER 
DER MANGE AF.

Vejledning:
1. Der er 5 hovedområder i prioriteret rækkefølge: Beslutningsprocessen, konkurrentinfo, 

formkurve, bedøm pkt og indsats.
2. Start ALTID med beslutningsprocessen og gå videre med konkurrentinfo o.s.v.



Her ser du endnu et TYPISK eksempel på ”orange” tilbud 

Den er ikke på budget, men besluttes 1/11-
13 ? Købt hos konkurrent sidst og ingen 
konkurrent info?, det er en funktionschef og 
ikke endelig beslutningstager. Med mindre 
der gøres noget drastisk så er det blot 
arbejde for at kunden kan få en billigere pris 
hos nuværende leverandør.

Vejledning:
1. Der er 5 hovedområder i prioriteret rækkefølge: Beslutningsprocessen, konkurrentinfo, 

formkurve, bedøm pkt og indsats.
2. Start ALTID med beslutningsprocessen og gå videre med konkurrentinfo o.s.v.



De røde er dem du med 96% sikkerhed taber

Findes under ACTION

Vælg en tidsperiode og du 
kan lynhurtigt spotte de 
”røde” tilbud. Det er dem 
som du med 96% sikkerhed 
vil tabe. 

Du kan klikke på forstørrelses 
glasset og se hvad årsagen er 
til at du vil tabe dette tilbud

Nu skal du så overveje om du 
vil nedprioritere de røde, 
spare tiden og bruge mere 
tid på de orange, som du har 
en chance for at vinde?



Her ser du det øverste af de ”røde” tilbud fra før 

Det er tydeligt, at salgsarbejdet i 
dette tilbud er utilstrækkeligt og 
vil IKKE føre til et salg

Vejledning:
1. Der er 5 hovedområder i prioriteret rækkefølge: Beslutningsprocessen, konkurrentinfo, 

formkurve, bedøm pkt og indsats.
2. Start ALTID med beslutningsprocessen og gå videre med konkurrentinfo o.s.v.



Her ser du det nederste af de ”røde” tilbud fra før 

Her er salgsarbejdet endnu 
dårligere. F.eks. På trods af, at 
kunden har  købt hos konkurrent 
sidst, er der ingen konkurrent 
info ??? Prøv at finde andre 
årsager til at den tabes.

Vejledning:
1. Der er 5 hovedområder i prioriteret rækkefølge: Beslutningsprocessen, konkurrentinfo, 

formkurve, bedøm pkt og indsats.
2. Start ALTID med beslutningsprocessen og gå videre med konkurrentinfo o.s.v.



 Coach ved lågen 

 Indtast ny

 Find minerne (3 af 6)





En coach ved lågen



Find minerne: Her gør du det enkelte tilbud til en vinder – hver dag 

De 6 spørgsmål er:    
1. Er projektet godkendt?
2. Penge på budget, hvilket år og kvt
3. Tidslinie, for beslutning, opstart og drift?
4. Beslutningsprocessen? Hvem har hvilken vægt i processen.
5. Leverandører, hvem, historik, priser og produkter
6. Bedømmelsespunkter

Tilbuddenes ABC:

Der er 6 spørgsmål, 

som du ALTID skal 

have styr på svarene 

på, når du arbejder 

med at afgive tilbud. 

Du skal have styr på 

mindst 3 af de 6, 

ellers har du ingen 

indflydelse på om du 

vinder eller taber det 

tilbud du laver.



 Din helt egen krystalkugle på bordet

 Mit salg om 5 mdr (Forv%)

 Laver vi det der skal til     (Flidsindeks)

 Er vi gode nok som sælgere     (kvalitet)

 Vinder vi de tilbud vi skal          (Hitrate - Win%)





Mit salg om 5 mdr. ? 

Findes under KRYSTALKUGLEN

SalesMore rater selv alle 
tilbud (rammer minimum 96% 
rigtigt) og derfor kan du stole 
på din vægtede pipeline.

Så her ser du værdien af din 
vægtede pipeline for de 
næste måneder. Et tal du kan 
stole på.

Bid mærke i forv%, som er den vægtede pipeline lagt sammen med dit 
realiserede salg og sat i procent af dit budget – det hele akkumuleret. 
Over 100 OK – under 100 problemer. SalesMore holder styr på hvor 
lang tid der går fra en sag oprettes til den afsluttes. Det er liggedage. 

Hvis du er under 100% og det også vil ske indenfor en kortere 
tidshorisont end din liggetid – så har du store problemer og skal gøre 
noget hurtigt.

På denne måde sørger SalesMore langsomt men sikkert for at du efter 
at have været SalesMore bruger i 3 mdr. sjældent kommer under dit 
forecast (budget) – fordi du begynder hele tiden at være en cyklus 
foran i din salgsledelse.



Laver vi det vi skal?

Findes under FLID

FLIDSINDEKS er måling af den flid, der er 
nødvendig, i forhold til budget, hitrate og salgs 
mæssig kvalitet i seneste og næste cyklus.  

Over 100 så er det umiddelbart i orden

Under 100 så går det galt indenfor denne cyklus



Er vi gode nok sælgere?

Findes under KVALITET

Quality-rate er tal for værdien af det 
salgsarbejde som vi har udført indtil 
tidspunktet for tilbuddets udarbejdelse. 
Under 33 så er det ikke værd at tale om

Over 66 så er det en sikker vinder

mellem 33 og 66 så skal du til at arbejde med 
sagen for at vinde



Vinder vi det vi skal?

Findes under KVALITETSucces% (målt i stk) er det faktiske tal for antal vundne målt i stk i % af samtlige 
vundne og tabte tilbud. 

Win% (målt i kr) udtrykker vundne øre pr. afgiven tilbudskrone.

Sammenhold disse med tallet fra før, nemlig quality ved indgang og du kan se 
om vi ligger som vi har redt og bare skal øge kvaliteten eller vi spiller lotto.

Hvis alle 3 tal er nogenlunde ens, vinder vi det vi er værd, men hvis f.eks. 
Quality er lav, lad os sige 33 og win% er 55 så vinder du mere en du er værd og 
det skal du gøre noget ved hurtigt, for du udnytter ikke dit potentiale. 



Udnyt din helt egen krystalkugle på bordet: 

Flids-indeks

Er vi gode nok sælgere

Vinder vi det vi skal?

Action – på 25 min.?



SalesMore – Det koster under 25 min. om ugen at gøre en forskel du kan måle. 

SalesMore – manager operation

Forberedelse - analyse: (gennenføres hver 14. dg.)

1. Vind flere tilbud du ellers vil tabe
2. Find tid og nedprioriter dem du alligevel taber
3. Sæt en coach ved lågen og få styr på dit tidsforbrug og din kvalitet
4. Mit salg om 5 mdr.  dækker vægtet pipeline 1 cyklus frem
5. Flidsindeks – Laver vi det vi skal
6. Er vi gode nok sælgere
7. Vinder vi det vi skal

Oprydning og diagnose: (gennemføres mindst 1 g. pr. md.)

1. Forfaldne tilbud
2. Orange (gør taber til vinder)
3. Røde (spar tid)

14 dgs møde dagsorden: (gennemføres mindst 2 g. pr. md.).

1. Vundne og tabte siden sidst
2. Ny viden/action og opfølgning (udvikling siden sidst)
3. Krystalkuglen/Budget
4. ToDo næste 14 dg



1.Find og vind 

2.Coach ved lågen

3.Din egen krystalkugle


