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Varför Nya kunder ?

Nya kunder behövs ständigt eftersom de befintliga kunderna:
- minskar sina beställningar

- byter leverantör(vilket mer är en regel mer än undantag i näringslivet för att någon annan 
har bättre erbjudande)

- byter leverantör för att kontaktpersonen slutat och nästa person har andra inköpskanaler
- går i konkurs



Säljplanering
Hur mycket tid har jag till förfogande per dag/vecka och hur kan man gå tillväga?



Säljplanering- Uppstart(exempel på hur man kan tänka)

- lista upp 100 prospekts i exel/4-8 tim

- ringa 100 företag och fråga efter rätt person/5-8 tim
- Göra i ordning 1mail till 100 mailadresser inkl infoblad/1 tim

- Ringa 100 pers eft 3 dagar( 250 samtal) 4 samtal/tim tot 60-70 tim
- Genomföra 15 besök inkl restid 3-6 dagar



Hur hittar och var hittar jag nya kunder ?



Exempel 1- hur man kan hitta nya kunder

Agresso



Analys ur Agresso

(analys gjord på kunder som köpt Montering & Förpacknings tjänst )

- Järnhandelsvaror, partihandel 

- Trycker/grafisk produktion

- Plastvarutillverkning

- Metallindustri

- Elartiklar

- Pappers- & papperstillverkning

- Emballage, partihandel



www.allabolag.se
( på denna site kan man söka geografiskt i de branscher man 

söker potentiella kunder)





Exempel 2- hur man kan hitta nya kunder

Kundens hemsida(dvs kundens kunder)





Exempel 3- hur man kan hitta nya kunder

Tag kontakt med den lokala marknads- eller företagarföreningen- gå på deras 
frukost/lunchmöten

http://www.marknadsforeningenumea.se/



Exempel 4- hur man kan hitta nya kunder

Åk ut till industriområden och titta vilka företag som finns där



Skapa bearbetningslista

- Ring växeln fråga vem som är: 
lageransvarig/produktansvarig/inköpschef/sortimentsansvarig

-Skicka mail samt info till berörd person
- Följ upp mail efter två-tre dagar med telefonsamtal

- Stäm av om det är rätt person samt kommande behov och möjligheter
- Boka möte



Företag tel, växel kontaktperson tel mailadress datum skickat info ringt datum återkom när möte datum förfrågan ja/Nej

Würth 031-101010 Jan Karlsson 0762-101010 jan.karlsson@wurth.com 170108 170115 170302 prel april

Prospekt- o bearbetningslista



Nya kunder 





Vilka är lämpliga som nya kunder ? 
-Bransch

-leveranstid
-kundens ekonomi- rating



Vilka krav kan jag ställa på en kund ?
- påskrivet avtal inkl accept på leveransvillkor

- inleverans av material inom överenskommen tid
- Betalning inom avtalad tid

- att vi inte är rädda för att fakturera det som går utanför avtal
-dialog vid förändring……



Vilka krav kan en kund ställa på oss som leverantör?

- Varans utformning och kvalité
- leverans i tid

-att vi följer avtalet
- att vi tar kontakt före och efter leverans

- att vi bokar möte där vi ömsom ses hos kund och hos oss
- förslag som kan förbättre produkt etc

-dialog vid förändring…..



Fem steg i lyckat säljsamtal



Lyckat säljsamtal
På lyckade säljmöten pratar kunden mer än säljaren. Bra säljare är duktiga på att lyssna och ge förslag som passar kunderna. 

Kontaktfas
Det första intrycket är ofta avgörande. En säljare som kommer sent och är stressad har kanske redan tappat affären. Ni börjar lära känna varandra och skapar en förtroendefull grund 

att utgå ifrån. Du ger en kort – mycket kort – och intresseväckande introduktion om dig och ditt företag.

Behovsanalys
Med hjälp av bra frågor ska du:

ta reda på vad kunden har för problem som du kan lösa.
luska ut vad kunden tycker är viktigt.
skapa engagemang och förtroende.

motivera och övertyga utan att argumentera.

Presentationen
Ju bättre du har varit på att ställa rätt frågor, desto kortare blir presentationsfasen. Du har nämligen redan berättat det mesta i en naturlig dialog. 

Med envägskommunikation riskerar du att tappa kundens intresse.

Hantera invändningar
Troligen kommer din kund att ha invändningar mot ditt erbjudande eller ställa kritiska frågor. Bli inte orolig, det visar att kunden är intresserad.

Affär eller överenskommelse
Våga fråga efter affären – så hjälper du kunden att fatta ett bra beslut. 



Inför Kundmötet

(oavsett om det sker på tel eller fysiskt)
Gör upp din agenda för mötet
-syftet och målet med mötet?

Inhämta info
- har du läst på om företaget på deras hemsida?

- har du googlat dem?
- Linkedin?



Kundvård- Småsakerna som förbättrar kundupplevelsen

- Lova mindre och håll mer

-När går avtalet ut?
- Följ upp en leveransen med ett telefonsamtal eller mail

- Särbehandla alla kunder. Alla vill känna sig unika
- Lyssna och fråga om du inte förstår

- Var glad och positiv, ditt humör skiner igenom och smittar av sig
- Önska dina kunder en trevlig dag

Använd Outlook!



Kundvård(befintliga kunder)
Gör en aktivitetslista

- Ta kontakt före varje leverans och efter
- När går avtalet ut ? Bestäm tid med kunden

Företag kontaktperson tel mailadress kontakt före & efter leverans avtal går ut ?


