
Alt det vi ikke får gjort
Et oplæg om hvorfor, og hvordan vi håndterer det



Paradokserne



Om Sales Diversity Lab

Sales Diversity Lab er et konsulenthus med base i Østjylland, der er specialiseret i sælgertræning, salgsledertræning og 
udvikling af salgsorganisaBoner. I Sales Diversity Lab ønsker vi grundlæggende at gøre op med ”mere-af-det-samme-
tankegangen”, idet vi tror på̊ at flere perspekBver giver flere mulige handlinger. 

Således opererer vi for at hjælpe flere mennesker med at anvende flere perspek2ver i flere situa2oner.

Vi guider mennesker Bl at anskue den givne situaBon ud fra forskellige vinkler, for derved at få et bedre beslutningsgrundlag 
og ulBmaBvt træffe bedre beslutninger. DeLe bryder med ”den konvenBonelle” tænkning indenfor salg, idet målet typisk er 
at finde ud af ”hvad der gør forskellen”. Vi tror imidlerBd ikke på at kun én Bng gør forskellen. Årsagen er at; 

der er ikke 2 situaBoner som er ens - der er ikke 2 kunder som er ens - eller for den sags skyld 2 sælgere der er ens. 

Derfor kan vi ikke med rimelighed forvente at ”det” der gør forskellen, gør den samme forskel; i forskellige situaBoner, overfor 
forskellige mennesker, eller for den sags skyld gør den samme forskel i hænderne på forskellige medarbejdere.

Vi tror på individet, og på at det er MENNESKER, der gør forskellen.



Nicolai Jacques Sørensen

Erhvervserfaring:

• Partner, Group Diversity Lab
• Executive Axellerator, Axellerators ApS

• Director, Sales Development, Human Change Institute ApS

• Sales Competence Developer, Vestas Wind Systems A/S
• Sales Development Manager, Dansk Nordenta A/S

• Senior konsulent, TACK International A/S

• Ekstern Lektor, Aalborg Universitet

Uddannelser:

• MBA – Business Psychology
• Cand.merc. (organisation/strategi)

• BA, politik, administration & samfundsfag

• Premierløjtnant, Forsvaret

Hvem er girafferne?



Dan Brandt

Erhvervserfaring:

• Partner, Group Diversity Lab
• Service Direktør  - B8 A/S

• Senior Customer Manger – Arla Foods a.m.b.a.

• Afdelingschef – Dansk Supermarked
• Sergent - UN & Nato udsendt – Hæren

• Ekstern censor 

Uddannelser:

• Diplom i Ledelse

• Merkonom i ledelse
• Dansk Supermarked Chef uddannelse

• Befalingsmand, Forsvaret

Hvem er girafferne?



Til højre ser du 9 prikker. 

Du skal forbinde dem ved hjælp af 
fire lige streger – som skal tegnes 
uden at lø[e pennen fra papiret.  

Øvelse - 20 sek.



48% af sælgerne følger aldrig op på en potenBel kunde
25% af sælgerne laver en enkelt opfølgning, og stopper dere[er
12% af sælgerne laver kun tre opfølgninger, og stopper dere[er
Kun 10% af sælgerne laver mere end tre opfølgninger
2% af salgene lykkes i første kontakt
3% af salgene lykkes i anden kontakt
5% af salgene lykkes i tredje kontakt
10% af salgene lykkes i cerde kontakt
80% af salgene lykkes i femte Bl tolvte kontakt

(Kilde: SalgsstaBsBk, NaBonal Sales ExecuBve AssociaBon)

Paradoksal adfærd



Problemet er ikke 
problemet. Det er måden vi 
tænker om problemet, der 

er problemet.

”

”



Hvad er en elefant?



Til højre ser du 9 prikker. 

Du skal forbinde dem ved hjælp af 
fire lige streger – som skal tegnes 
uden at lø[e pennen fra papiret.  

Øvelse - 20 sek.



Den	gode	relation	betyder,	at	
kunden	tør	blotte	sig	og	lade	
sælgeren	afdække	behovet.

Hvis	problemet	er	stort	nok,	
giver	det	selvfølgelig	mening	
at	løse	det	med	det	samme.

Kunderne	undersøger	MEGET	
mere	selv	end	tidligere,	
derfor	handler	det	om	at	få	
kunden	til	at	redeBinere	sin	
”krav.spec.”

Mennesker	vil	have	det	de	
ikke kan	få	- hvis	du	siger	
”hvor	højt”	når	kunden	siger		
”hop”	virker	det	uattraktivt

Klassisk salg 

Løsningssalg 

Challenger sale

Pitching

De 4 tradiBoner



Flere muligheder…



Har I påført jer selv skyklapper…

...I værste fald - er I ved at forlænge dem? 



Mere nysgerrig?

Se mere her: www.salesdiversitylab.com

www.servicediversitylab.com

Få første kapitel af bogen her: 
www.forstaasalg.dk

Dan Brandt

+45 71 95 68 58

dan@salesdiversitylab.com

Nicolai Jacques Sørensen

+45 22 51 88 89

nicolai@salesdiversitylab.com

http://www.salesdiversitylab.com/
http://www.servicediversitylab.com/
http://www.forstaasalg.dk/
http://salesdiversitylab.com
http://salesdiversitylab.com

