
Ignorer støjen.
Hold fokus. 



Leif
Carlsen



Eva
Sachse





Etableret i 2014





Vi hjælper med
at skabe værdifulde
relationer som øger

din omsætning





Skabe
stærkere
relationer





og konvertere
det til forretning



connections





hjælpe 



synlighed



Forstærke dine
budskaber
digitalt



Mød Tina,
hun er

ekspert 
i at få h

endes 

kolleger
 frem til dere

s 

destinat
ion i tid

e og

til en go
d pris :-

)

ekspertise



Starte nye 
dialoger



Komme tættere
på dine kunder



Hjælpe dig
tættere på
dine mål



Inspiration



Viden



Udfordre



Ny energi



Kokain?



Forskellen
på at være i
bevægelse
og på at
handle

James Clear
Amerikansk forfatter,
entreprenør og fotograf



”In motion”
Når du er i
bevægelse



”Taking action”: Når du eksekverer



Det latente potentiale
R

E
SU

LT
A

T

TID

Hvad du tror der
kommer til at ske

Hvad der faktisk 
kommer til ske

Kilde: James Clear, ”Atomic Habits”

”Skuffelsens dal”



Opret 3 specifikke aftaler
med dig selv i din kalender

JANUAR

24
JANUAR

29
JANUAR

31
Kl. 13.00-14.00
Gennemgå kundelisten 
og connect med dem 
som jeg ikke allerede 
er forbundet med

Kl. 10.00-12.00
Brainstorme om idé til 
overskrift til mit første 
LinkedIn indlæg.

Kl. 9.00-11.00
Tilrette min LinkedIn 
profil medens jeg ser 
profilopdateringsgui-
den på video
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Definitioner



LinkedIn er
togskinnerne

PLATFORM

OG TEKNOLOGI



Social selling
er toget

METODE

OG MINDSET



Social selling

Social selling er en metode til at
udvikle relationer som en del af
salgsprocessen. Skåret ind til benet 
handler det om at få en køber til at
kende dig, kunne lide dig og stole
på dig via markedsførings- og salgs-
indsatser på de sociale medier.

so•cial \ˈsō-shəl\ sell•ing \ˈsɛlɪŋ\



Social selling
telling



54321
Du skal være synlig på 
LinkedIn for at nå ud til 
din målgruppe. Formå-
let er at skabe kendskab 
til dig som person og 
den virksomhed som
du repræsenterer.

Det som du poster på 
eksempelvis LinkedIn 
skal være ”likeable”, 
altså noget som dit 
netværk og netvær-
kets netværk synes er 
relevant, interessant og 
værdiskabende på en 
måde, der gør, at de har 
lyst til at klikke på like, 
kommentere eller dele 
dine opslag. 

VÆR
”LIKEABLE”

Der skal opbygges tillid 
til dig som person. Det 
gør du ved at lytte, læ-
re, hjælpe og inspirere 
dit netværk på Linked-
In. Derigennem kan du 
opbygge troværdighed 
i forhold til din faglighed 
og ekspertise. Det kan 
du bl.a. gøre ved at dele 
ud af din viden og eks-
pertise via kommentarer 
og dine egne indlæg og 
artikler på LinkedIn.

OPBYG
TILLID

Find frem til relevante 
beslutningstagere og 
influenter som du øn-
sker at starte dialoger 
med. I første omgang 
handler det om at få 
etableret en god rela-
tion med en potentiel 
kunde med fokus på at 
være behjælpelig og 
lære virksomheden og 
personen at kende, for-
stå hans eller eller hen-
des rolle og hvad du 
måske kan hjælpe virk-
somheden med.

ETABLER
RELATIONER

Når du har arbejdet med 
din synlighed, postet 
indhold som netværket 
synes er relevant og in-
teressant, der er opbyg-
get tillid til din person 
og du har etableret re-
lationer til potentielle 
nye kunder, kan du be-
gynde at arbejde med 
specifikke salgsindsat-
ser, herunder at få 
aftalt møder og 
lignende.

SKAB
SALGET

VÆR
SYNLIG

Social selling metodikken



Social selling
er slow selling



Når det ruller
er det svært
at stoppe



Social selling
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Hvorfor?



Kunderne tager i snit 60% 
af købsprocessen selv

Behov Information Evaluering Køb Loyalitet

15-25 % længere købsproces siden finanskrisen

Kilde: Forrester Research

Købsprocessen er under stor forandring1



• 92 % af B2B-indkøbere starter deres 
købsrejse med online søgninger

• 90 % af amerikanske CEO’s siger at
de ikke responderer på kold canvas

• 75 % bruger sociale netværk til at
lære om forskellige leverandører

• 68 % foretrækker at gennemføre
deres informationssøgning uden
kontakt med en leverandør

• 62 % siger at de kan lave
leverandørlister alene på
basis af digitalt indhold

Beslutningstageren har ændret 
adfærd over de sidste 10 år

2

Kilder:  IDC, Forrester Research, McKinsey og Harvard Business Review



De 4 vigtigste faktorer for at en indkøber 
har lyst til at gå i dialog med en leverandør

26 % Forstår min virksomheds forretningsmodel

25 % Er en ”Subject Matter Expert”/”Thought Leader”

25 % Giver værdifuld rådgivning, uddannelse eller værktøjer

25 % Kender min virksomheds produkter/services

Kilde: LinkedIn ”Rethink – The B2B Buyer’s Journey”: Hvad er de vigtige faktorer i din villighed til at indgå i en dialog med en leverandør?

Den typiske indkøber vil have viden3



Så derfor!
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De 4 LinkedIn typer













2,5 sekunder
er tiden du har til at give et

godt førstegangsindtryk
til den, som kigger på

din LinkedIn profil 



Din gamle profil



Din nye profil

JENS LAUGESEN



Men lad være med at overdrive



Sælger Helge profilen dur bare ikke



Det gode
førstegangsindtryk
starter med profilfotoet



1 sekund for din hjerne at ”afkode”
profilfotoet når du kigger
på en anden persons profil

Det  tager  kun



Jakob D. Hansen
Key Account Manager

Personprofil

• 2.





kendetegner
det gode LinkedIn profilfoto?

Hvad



Mere end 50 procent af dem
der besøger din profil, gør det  
via deres smartphones. Undgå
derfor at bruge fuldfigurbilleder 
Brug i stedet et profilfoto hvor
man ”bare” kan se dit ansigt



Brug et professionelt profilfoto



Husk at smile og se imødekommende ud



Et farvefoto virker bedst på LinkedIn



Brug et profilfoto i høj opløsning



Fotoet skal være maks. 5 år gammelt



kendetegner
den gode LinkedIn profil?

Hvad



Brug et professionelt
farvefoto i høj opløsning

Forstærk din profil
med et baggrundsbillede

Din professionelle overskrift (120 tegn)

Dit for- og efternavn og
eventuelt tidligere navn

”Om” afsnit (2.600 tegn) 
Husk at omtale dig selv i 
førsteperson (”Jeg…”)



”Om” afsnit (2.600 tegn) 
Husk at omtale dig selv i 
førsteperson (”Jeg…”)

Tilføj sluttekst med dit
mobilnummer og e-mail

Tilføj 3-6 hashtags

Tilføj visuelle medier



Brug et professionelt
farvefoto i høj opløsning

Forstærk din profil
med et baggrundsbillede

Din professionelle overskrift (120 tegn)

Dit for- og efternavn og
eventuelt tidligere navn

”Om” afsnit (2.000 tegn) 
Husk at omtale dig selv i 
førsteperson (”Jeg…”)

Tilføj gerne link
til firmawebsites

Tilføj dit professionelle
mobiltelefonnummer 

Tilføj din fysiske
kontoradresse

Tilføj din professionelle e-mail 
adresse som primær adresse

Tilføj evt. Twitter handles

Tilføj evt. chathandles

Giv din profil en unik LinkedIn webadresse



Du kan have flere sprog-
versioner af din profil



Tilføj de profilsektioner
som er nødvendigt for at
du får et fyldestgørende 
CV på LinkedIn



Sørg for at hver enkelt
erfaringsafsnit er udfyldt
med uddybende tekster



profilstyrke måler



Sigt efter stjernen
1. Begynder (”Beginner”)

2. Mellemniveau (”Intermedia”)

3. Avanceret (”Advanced”)

4. Ekspert (”Expert”)

5. Stjerne (”All Star”) 



Social Selling Index



SSI er et tal mellem 0 og 1001. Dit professionelle brand2. Find relevante personerSSI består af 4 søjler3. Engagér dig4. Opbyg relationerSSI opdateres dagligt



www.linkedin.com/sales/ssi



Inspirér din målgruppe

SOCIAL SELLING I PRAKSIS4 |



Hvordan
gør du det?



Din profil er en sendemast



Du er radiovært



Tiltræk nye lyttere



William Atak
CEO

Status: Emne

Rolle: Beslutningstager

Potentiale: Højt

Deadline: 3. marts 2020

Noget foregår under radarhøjde



Personlige dialoger



En del foregår i radarhøjde



Så det gælder
om at få tændt
sendemasten...

og begynde at sende 
ved at poste indhold
på virksomhedssiden
og din personprofil



Hvad kan du
poste om?













HVAD KAN JEG
POSTE OM PÅ





Indlæg



Billeder



Dokumentér



Blogindlæg fra firmasitet



LinkedIn artikler



Rapporter og analyser



PDF, PowerPoint og Word



Videoer



Indhold kan produceres på 3 måder

1 2 3

Centralt 
produceret

indhold

Bruger-
produceret

indhold

Eksternt
produceret

indhold
Website landing pages
Blogindlæg og artikler
Billeder og grafikfiler
Rapporter/analyser

White papers
Podcasts 
Videoer

Kommentarer
Indlæg (tekst, billeder, video)

Artikler

Blogindlæg og artikler
Billeder og grafikfiler
Rapporter/analyser

Whitepapers
Podcasts 
Videoer



Nul
opslag

Nul
synlighed



opmærksomheden
Du kæmper for at få

fra dit netværk



Du 

9
0

 m
e
te

r
scroller
90 meter
hver dag



relevant
Du skal være

for at stoppe mig



relevantir
Hvis du er

scroller jeg forbi dig



VÆRDIFULDT

VÆRDILØST

RELEVANTIRRELEVANT

FEDT
INDLÆG!

OG HVAD SÅ?

Hvilken kvadrant hører dine opslag til?



kedelig
Hvis du er

stopper jeg ikke op



visuel
Hvis du ikke har en

ser jeg dig næppe
stopeffekt



Sådan fanger du bedst opmærksomheden
via et opslag overfor dit LinkedIn netværk



sælge til mig
Hvis du prøver på at 

skjuler jeg dine indlæg



RELATION

TRANSAKTION

VIDENPRODUKT

NETVÆRK OG
INSPIRATION

SALG

Hvad er motivationen bag dine indsatser?
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Lad være med at spille LinkedIn lykkehjul

DO
N’
T



Drik LinkedIn kaffe hver dag
DO



Lad være med at sælge

DO
N’
T





DO

Rådgiv og hjælp i stedet



Kunderne
interesserer sig langt mere

for deres             egne

problemer
end for dine produkter



DO
N’
T

Lad være med at lukke alle ind



Frank F. Ake-Jensen
Connect med mig og bliv lykkelig

Invitation til at connecte

• 2.

TJEKLISTE
• Er profilen falsk?
• Hvad er intentionen bag?
• Hvad er relevansen for dig?
• Hvad er aktivitetsniveauet?
• Antallet af forbindelser?

Så vær kritiskDO





DO
N’
T

Nærværende portrætbilleder
Bjørg de Meza Espersen

Jeg driver foredragsbureauet
One Decision. Vi hjælper…

Malene von Kiær
Marketing & Kommunikation

William Atak

Nærværende portrætbilleder
| Udtrykker det unikke ved dig

Bjørg de Meza Espersen
Marketing & Kommunikation

+ Ekspert, Foredragsholder…

William Atak

Jeg driver foredragsbureauet
One Decision. Vi hjælper…

Malene von Kiær
Director, Sponsorships

Alex Rasmussen

Koordinator hos / Coordinator
at Brunata A/S

Svetlana Petersen
Jeg hjælper virksomheder med

at udvikle medarbejdernes..

Andrei Adonis-Ganea

Send ikke ”tomme” invitationer



DO

Hej Henrik, jeg så dit indlæg om 
udviklingen i travel management 
igennem 100 år, og synes at det var 
interessant læsning. Jeg kunne godt 
tænke mig at følge dig direkte, hvorfor 
jeg håber at du vil tage imod min 
invitation til at connecte og på den måde 
også dele netværket og relationer. 

Henrik Baumgarten

Skriv altid en følgetekst



Uden en personlig invitationstekst



Med en personlig invitationstekst











DO
N’
T

Mange delinger = spam



DO

Brug ”Synes godt om” + kommentar



Drop ”lokationsdelinger”

DO
N’
T

Bingo Bongo ApS, Jens Jensen, Helle Hellesen, 
Jørgen Jørgensen, Ulla Ullasen, Niels Nielsen, Eva 
Evasen, Søren Sørensen, Lena Lenasen, Kurt 
Kurtsen, Hanne Hannesen, Peter Petersen,



DO

Bingo Bongo ApS i Randers, og det

Jens Jensen

Lav vidensdeling istedet



DO
N’
T

Undgå at være negativ



DO

Vær konstruktiv og positiv
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Få øget synlighed

1



Mød Tina,
hun er

ekspert 
i at få h

endes 

kolleger
 frem til dere

s 

destinat
ion i tid

e og

til en go
d pris :-

)

Du får udstillet din ekspertise

2



3

GENERALIST SPECIALIST

NATIONALT

GLOBALT

Positionér dig overfor dit netværk



Du får opbygget tillid i netværket

4



5
Kære netværk, jeg er på udkig efter en ny samarbejdspartner 
indenfor firmapension.

Hvem kan I anbefale at jeg tager fat i?

På forhånd tak.

William Atak

Allan Tange
Hjælper beslutningstagere…
Der er mange der anbefaler Lars 
Koldby, men jeg synes at du skal 
tage fat i mig :-)

Mette Cronqvist
Mødekoordinator hos Danica…
Jeg vil anbefale at du tager fat
i Lars Koldby. Han er den helt 
rigtige person til den opgave.

Allan Hersig
I mit team skaber vi sammenh…
Tag fat i Lars Koldby hos Danica 
Pension, han har en mangeårig 
erfaring med pensionsrådgivning.

Mette Maj Bang
Kundechef | Chefkonsulent…
Jeg kan anbefale Lars Koldby, 
som vi har brugt i mange år hos 
os med stor succes.

Få dit netværk til at arbejde for dig



6 Få kunderne til at ringe til dig
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Opret 3 specifikke aftaler
med dig selv i din kalender

JANUAR

24
JANUAR

29
JANUAR

31
Kl. 13.00-14.00
Gennemgå kundelisten 
og connect med dem 
som jeg ikke allerede 
er forbundet med

Kl. 10.00-12.00
Brainstorme om idé til 
overskrift til mit første 
LinkedIn indlæg.

Kl. 9.00-11.00
Tilrette min LinkedIn 
profil medens jeg ser 
profilopdateringsgui-
den på video







Løfte jer til det næste niveau





LinkedIn social-selling-company

Følg os på de sociale medier

Twitter socialsellingco

Facebook socialsellingcompany.dk

Instagram socialsellingcompany

YouTube SocialsellingcompanyDk



Få inspiration direkte ind i dine ører



Du kan lytte med lige her: www.bitly.com/sosera



Sådan bruger du LinkedIn professionelt
Heldags workshop, hvor deltagerne lærer om de for-
skellige elementer i social selling metodikken. Det fo-
regår gennem hands-on træning i, hvordan man kon-
kret kommer i gang med at bruge social selling i de
daglige salgs- og marketingindsatser.

Under workshoppen kommer vi blandt andet ind på:

§ Hvad går social selling metodikken ud på?
§ Hvad indeholder en professionel LinkedIn profil?
§ Sådan måler du LinkedIn’s Social Selling Index
§ Kan man sælge via LinkedIn og i så fald hvordan?
§ Hvordan udbygger man sit netværk med fokus på

etablering af forbindelse til såvel eksisterende kun-
der som potentielle nye kunder

§ Sådan øger du din synlighed på LinkedIn
§ 1 års telefon og e-mail support

Varighed: 1 dag (kl. 10.00-16.00)
Lokation: Brønsholmvej 26, 2980 Kokkedal
Datoer: www.bitly.com/socialsellingkursus
Økonomi: kr. 3.495 ekskl. moms

DBTA-særpris kr. 2.995 ekskl. moms

DBTA
SÆ

RPRIS

http://www.bitly.com/socialsellingkursus


Sådan skaber du indhold til LinkedIn
Denne content workshop har til formål at træne del-
tagerne i, hvordan de kan skabe, skrive og poste ind-
hold til LinkedIn med henblik på at udstille ekspertise
og skabe øget synlighed og engagement i netværket.

Vi kommer blandt andet ind på følgende emner:

§ Hvilke typer indhold kan du poste på din profil?
§ Hvilke områder ønsker du at skabe synlighed om?
§ Brainstorming om hvilke emner du kan skrive om
§ Hvor kan du finde billeder til dine indlæg?
§ Sådan bruger du ”Free Writing” som skriveteknik
§ Sådan poster du et indlæg på din profil
§ Planlægning af hvornår du skal poste indhold
§ Hvornår og hvordan kan du genbruge indhold?
§ Hvad kendetegner den gode deling?
§ 1 års telefon og e-mail support

Varighed: 1 dag (kl. 10.00-16.00)
Lokation: Brønsholmvej 26, 2980 Kokkedal
Datoer: www.bitly.com/contentkursus
Økonomi: kr. 3.495 ekskl. moms

DBTA-særpris kr. 2.995 ekskl. moms

DBTA
SÆ

RPRIS

http://www.bitly.com/contentkursus


Connect gerne med os

Eva Sachse Leif Carlsen






