
The Story



Problemet bag ideen

Coach

De fleste TILBUD tabes, og ingen ved på forhånd, hvilke.

Prøv at opdele jeres tilbud i 3 grupper

1. Tilbud I med sikkerhed vil vinde
2. Tilbud I med sikkerhed vil tabe
3. Tilbud som kan gå begge veje

Med andre ord skal I prøve, om I kan forudsige, hvilke tilbud I 
vinder eller taber – inden de afgøres.

Et utopisk scenarie?



Hvordan kan man forudsige noget som ikke er sket?

Hvis du ser, hvordan et andet menneske klæder sig på om morgenen, og 
du ser det 5 dage i træk! Kan du så forudsige hvordan det samme 
menneske vil tage tøj på den 6. dag?

SalesMore er resultatet af en ide, 8 års hårdt arbejde, matematik, statistik 
på adfærd og 30 års salesmanagement know-how. Det virker realtime, 
world wide, hver dag og gør salg lettere.



MOTOREN  I  SALESMORE

Består af 21 målepunkter, som 
repræsenterer netop de 80 
adfærdsmønstre, som afgør din
kundes beslutning!



Hvilke faser i salget skal vi ”se” for at forudsige udfaldet af et tilbud?



Det tager under 276 sek at svare på de 21 spørgsmål – det er alt!



Fakta 

I juli måned 2014 forudsagde SalesMore udfaldet (tabt eller vundet) på 

9.027 tilbud - modsvarende en værdi i kroner: 4.060.125.334,00 
(det er rigtigt læst, der står fire milliarder og tres millioner)

SalesMore har siden 2009 forudsagt udfaldet af i snit mere end 6.500 tilbud hver 
eneste måned og i den tid har 96 ud af hver eneste 100 forudsigelse været korrekt.

Kan du stole på SalesMore’s nøjagtighed?



HVAD ER DET JEG HAR 
OPFUNDET?

SalesMore - forudsiger om tilbud bliver vundet eller tabt - inden de udarbejdes

- foreslår hvad du skal gøre, for at vinde tilbud I ellers taber

- foreslår hvad du skal coache hvem i

- giver korrekte forecast. Ikke mere ”sælger-lotto”



Hvad kan du bruge SalesMore til?

Din egen krystalkugle

Find og Vind

Coach ved lågen




