MØDEBOOKING – SALGSK AMPAGNER – MARKEDSANALYSER
Vi har mere end 25 års erfaring i at skaffe kunder og varme leads til salgsafdelinger i dansk erhvervsliv

Hvilke områder priori
og hvor er der udfordr
i erhvervslivet når der
fokus på salg?
• Vi skaffer nye kunder til vores
virksomhed 65,1 %
• Vi øger virksomhedens
markedsandel 46,5 %

Undgå disse 4 fejl,
du
booker møder!
• Fånår
salgsstyrken
til at holde
• Vi øger salget til vores eksisterende
kunder 41,9 %
tilstrækkelig mange møder med
potentielle kunder 41,9 %
• Vi får ikke fulgt effektivt op på nye
mulige kunder 37,7 %
• Vi kan måle effekten af vores
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Vækstdisse
igennem
tilUndgå
4 fejl,
gangduafbooker
nye kunder...
når
møder!
Book et uforpligtende
møde med LTM og se
om vi også kan tilbyde
din virksomhed en
intelligent telemarketingsløsning

Lead
analyse afsom
dansk
udfordringer
Har
duTelemarketings
oplevet at siddeseneste
til et salgsmøde,
varerhvervslivs
helt fejlbooket?
på salgssiden
viser,ikke
at virksomhederne
har
påmåde
vækst igenEnten
fordi kunden
vidste, hvem du primært
var – eller
påfokus
nogen
nem tilgang
af det,
nye kunder.
Samtidigt
giver de
dog udtryk
havde
brug for
du var der
for at sælge?
Såsalgsansvarlige
er du ikke den eneste.
Der
et hav
af eksempler
påmed
dårlige
møder,
som vækst.
er spild af
for, findes
at der er
en del
udfordringer
at skabe
denne
alles tid og i værste fald får sælgeren og dennes virksomhed til at
fremstå som totalt uprofessionel. Minimér risikoen for fejlbookede
HENT VIDEN
DEfokusere
RIGTIGE STEDER
møder
ved at
på disse 4 ting: skal anvende sin tid på det, som sælgeren
Du kan hente meget viden på nettet, i regnskaber, i årsberetninger, fra databaser over
erhvervsliv,
men 10
den viden er ofte
1dansk
kan være
mere end
Rigtig
mange mødebookere (professionelle
ikke tilstrækkelig.
som virksomhedens egne sælgere)
vurderes
og aflønnes
ofte ud
fra antalMan får som
virksomhed
størst
effekt af at
let
af
møder,
de
booker
–
og
ikke
ud
fra beafdække sit marked – og den enkelte
kvaliteten
af
det
enkelte
møde.
Det
vil
helt
slutningstagers behov, ønsker, valgkriterier
naturligt resultere i nogle møder, hvor
og adfærd, ved at spørge specifikt til deres
forarbejdet ikke er grundigt nok – og hvor
behov, prioriteringer, udfordringer, ønsker
sælgeren ender med at sidde overfor en
til fremtiden mv. Uden denne viden er det
kunde, der ser rigtig anstrengt ud. Hvis
svært
kommunikere
og effektivt
han
da at
overhovedet
har målrettet
husket mødet!
med den enkelte potentielle kunde.
TID ER EN KNAP RESSOURCE
Den mest knappe ressource er iflg. virksomhederne selv tid. Derfor skal din salgsstyrke være effektiv. Den enkelte sælger

er god til – nemlig at sælge. Ikke på alt muligt andet som f.eks. at foretage kold kanvas
Derfor er
for succesraten
af
ringning
pådet
en afgørende
generel database
over dansk
det enkelte møde, at den mødebookende
erhvervsliv.
virksomhed fokuserer på (og aflønner
efter) kvaliteten
af dekommunikere
bookede møder
– og
Sælgeren
skal kunne
relevant
ikke
kun på antallet.
og
målrettet
til og med den enkelte potentielle kunde.
Kvaliteten af mødet kan du ret hurtigt
tjekke ved konsekvent at følge op på kunDet er salgs- og marketing afdelingens vigdens oplevelse af mødet og eksempelvis
tigste
relevant
viden om
stille opgave
følgendeattreskaffe
spørgsmål
til kunden
markedet
og
om
den
enkelte
beslutningstaumiddelbart efter mødet (via en opfølgnger
hos den
enkelte
potentielle
kunde.
Kun
ingsmail
eller
en app,
hvor kunden
hurtigt
igennem
relevant
viden
vil
det
være
muligt
kan tilkendegive sin oplevelse af mødet):
at optimere effekten af det salgsarbejde, der
er en forudsætning for at skabe vækst og
indtjening i virksomheden.
1.	Var mødet relevant?
LEAD TELEMARKETING
Havde sælgeren
sat sig
Lead2.Telemarketing
skaber værdi
for vores
		
godt ind i din virksomhed?
kunder ved at skaffe den nødvendige og relevante viden om markedet, om de poten3.	Overvejer du at købe?
tielle virksomheder og ikke mindst om den
enkelte beslutningstager.
ViSvarer
skaberkunden
forudsætningen
at den enkelte
nej til ét affor,
punkterne,
har
salgsafdeling
kan operere
målrettet
og–efkvaliteten af mødet
ikke været
god nok
fektivt
med
at skaffe
og så ierarbejdet
det om at
stramme
op. nye
For ikunder
sidste
ende
kommer
der flere
ud afsom
én leog
dermed
den vækst
ogordrer
indtjening,
velforberedt
indsats end af 10 halvhjertede
delsen
forlanger.
opkald.
Vi sparer vores kunder for op til 40 % af
Screen markedet
– inden
duatringer
salgsafdelingens
tidsforbrug
ved
identifiForestil dig, at du er en enmandsvirkcere og kvalificere de potentielle kunder og
somhed og bliver ringet op af en sælger,
forestå dialogen til og med mødebooking.
der kækt spørger: Kan du stille mig om til
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Intelligent
Telemarketing
Lead Telemarketing har udviklet en løsning, hvor vi på vegne af vores
kunder gennemfører relevante, opsøgende aktiviteter – lige fra indledende
målgruppesegmentering og frem til og med mødebooking. Herefter er det
salgsafdelingens ansvar at udøve det de er gode til, nemlig at sælge deres
produkter til relevante kundeemner.

Vi kalder løsningen
jeres IT-afdeling? Det er totalt useriøst og
”Intelligent
Telemarketing”
får de fleste til at lægge røret på inden for
to sekunder. Enhver mødebookers vigtigste opgave er at sikre kvalificerede emner.
Det kan gøres på flere måder: Et sted at
starte er den mere traditionelle måde, hvor
du segmenterer på branche, størrelse,
økonomi, geografi, etc.
En anden og erfaringsmæssigt mere effektiv måde er at lave en indledende markedsanalyse, så du ved, at du udelukkende får
de virksomheder i din database, som reelt
har behov for det, du vil sælge. En markedsanalyse er en undersøgelse af et givent
emne,
som kunne være at undersøge:
Lead Telemarketing
har udviklet en app,
som gør det muligt for
sælgerne atHvad
håndtere
gør danske
mødeaktiviteter
og
virksomheder
for at
salgspipeline.

”

styrke medarbejdernes
faglighed?

”

Gennem deres svar får du en tydelig indikator for hvilke virksomheder, der er relevante at kontakte ift. de kurser, du gerne
vil sælge. Og nej, det er ikke svært at få
virksomheder til at besvare spørgsmålene.
De fleste er nysgerrige efter at vide, hvad
deres kolleger i branchen gør. Og det får
de svar på, når de ser resultaterne af analysen. Ligesom du får detaljeret viden om
den enkelte virksomheds behov for dine
produkter/services – og dermed et langt
bedre grundlag for at booke møder.

Kunden ved mere, end du tror
En showstopper er at fortælle noget,
kunden i forvejen ved. Eller at spørge
ind til noget, som kunden ved, du kunne
have fundet på nettet (fx navnet på deres
marketingdirektør, der som mange andre
erhvervsprofiler også er på LinkedIn). I dag
kan vi google os til næsten alt. Så den viden om produktet eller ydelsen, en sælger
tidligere kunne slå på ved mødebookingen,
findes allerede på nettet via faglige fora og
forskellige anmeldersider.
Muligheden for at få et kvalificeret møde
i kalenderen bliver således større, hvis
du allerede i telefonen kan gøre kunden
klogere – på dennes branche, kunderne,
produktområdet eller noget helt fjerde.
En viden du kan have skaffet dig fra en
forudgående markedsanalyse. Så gør dit
forarbejde godt og undersøg alt omkring
virksomheden – produkter, værdier, økonomiske tal – alt det, der er vigtigt at vide,
inden du ringer op. For hvis virksomheden
bløder røde tal, er sandsynligheden for at
indgå i dit økonomisk ambitiøse sponsorprojekt nok ikke stor.
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Testimonials
Vækst igennem til Testimonials
gang af nye kunder...

WORKLIFE BAROMETER
MARKETING MANAGEMENT
Jesper Vagtel Johansen, Direktør
Esben Schnurre, Partner
Jeg har tidligere forsøgt med andre telemarketingsel- Lead Telemarketing er superprofessionelle. Der er fuldWORKLIFE BAROMETER
MARKETING MANAGEMENT
skaber, men kun hos Lead Telemarketing fungerer det. stændig styr på processen fra start til slut. Møderne er
Jesper Vagtel Johansen, Direktør
Esben Schnurre, Partner
Vi oplever en høj kvalitet på hele processen og får virke- 100 % i orden med relevante data, aflyste møder bliver
Jeg har tidligere forsøgt med andre telemarketingsel- Lead Telemarketing er superprofessionelle. Der er fuldgenbooket
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LEAD TELEMARKETING – HVEM ER VI?

igennem relevant viden vil det være muligt
– men
mere
et nødvendigt
atfavoritdisciplin
optimere effekten
af det
salgsarbejde,
der
onde.
Og
det
mærker
kunden
anden
er en forudsætning for at skabei den
vækst
og
ende af røret med det samme. Når du
indtjening i virksomheden.
booker møder, skal du oprigtig mene, at
du har noget værdifuldt at tilbyde kunden
LEAD TELEMARKETING
i den anden ende. Integritet er nemlig
Lead
Telemarketing
værdi
vores
sælgerens
vigtigsteskaber
værktøj.
Så for
træk
vejret
kunder
ved
at
skaffe
den
nødvendige
og
re og indbyd til dialog.
levante viden om markedet, om de poten tielle
og 58
ikke
Ringvirksomheder
til mig på 30 58
10,mindst
hvis duom
harden
enkelte
beslutningstager.
brug for
flere tips til din mødebooking.
Det er helt gratis.
Vi skaber forudsætningen for, at den enkelte
Hilsner
salgsafdeling
kan operere målrettet og ef Morten
Engstrøm
fektivt
i arbejdet
med at skaffe nye kunder
Adm.
Direktør,
Lead
Telemarketing
og dermed den vækst og
indtjening, som le delsen forlanger.

LEAD TELEMARKETING – HVEM ER VI?

Træk
TID ER vejret
EN KNAP RESSOURCE
Man
kan
næsten
allerede
høreerdet
på virk Den
mest
knappe
ressource
iflg.
Ud over vores Intelligente
sælgerens stemme, når han præsenterer
somhederne selv tid. Derfor skal din salgs Telemarketing løsning hjælsig i telefonen. Usikkerheden og følelsen
styrke
være effektiv. Den enkelte sælger
per vi også vores kunderaf at skulle
have den her samtale overUd over vores Intelligente
med: kundetilfredsana- stået hurtigst muligt. Stemmen er lidt for
Telemarketing løsning hjællyser, kundeloyalitets- skinger, og præsentationen går for hurtigt
per vi også vores kunder
målinger, Marketing- og til, at den virker naturlig.
med: kundetilfredsanasalgsstrategi samt
lyser, kundeloyalitetsJeg har mødt mange, der i bund og grund
forretningsudvikling.
målinger, Marketing- og
ikke bryder sig om at ringe kunder op.
salgsstrategi samt
Enten fordi de ikke har sat sig ordentligt
forretningsudvikling. ind i kunden eller det, de skal sælge – og
derfor selv speedsnakker, så de ikke risi
kerer at få spørgsmål fra kunden, de ikke
kan svare på. Eller fordi salg ikke er deres

Vi sparer vores kunder for op til 40 % af
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