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10 tiltag til at øge bundlinjen som leverandør i detail



Ingen medarbejder ønsker at udstille sin uvidenhed. Det gælder 

også for sælgere i detailbranchen. Derfor opbygger de en 

forkærlighed for de brands og produkter i butikken, som 

de kender bedst, og er trygge ved at anbefale til kunder. 

Med denne guide styrker du muligheden for at blive 

den leverandør, frontline personalet kender bedst. Når 

du som leverandør forbedrer produktkendskabet hos 

personalet i front, får du trofaste brandambassadører på 

salgsgulvet. Det fører til øget salg og kundetilfredshed – og 

det smitter positivt af på jeres bundlinje.

Sæt dig godt til rette med en god kop kaffe.

Rigtig god fornøjelse!

Anders Visborg
CMO og Co-founder
SellersPoint

Hvorfor skal du bruge 10 min. på at læse denne guide?

94% af alle virksomheder i detailhandlen er enige om, at investering i 
produkttræning er afgørende for at forbedre kundeoplevelser og -tilfredshed 

samt opnå forretningsmæssige og økonomiske mål.” 

- Er du enig med dem? 



4 guldkorn du ikke må snyde dig selv for at læse

Bliv top-of-mind hos salgspersonalet
9 ud af 10 salgsmedarbejdere anbefaler IKKE produkter, 

de ikke har kendskab til

4

13

7

18

Styrk dig hvor andre fejler
5 typiske fejl som forhindrer succes og hvordan du undgår 

disse

Vejen til succesfuld salgstræning
5 tricks til at implementere salgstræning der virker

Kom i gang i dag
Indløs dit gratis og uforpligtende sparringsmøde med mig



Side 4 | Salgschefens guide til effektiv salgstræning

Bliv top-of-mind hos salgspersonalet

Salgssituationen er en relation mellem mennesker og et spil, hvor det gælder om at have 
de bedste kort på hånden. Og naturligvis må man ikke snyde i spil, men er der alligevel 
noget, du kan gøre for at have en finger med i spillet og have indflydelse på din egen 
succes? Ja. Start med at stille dig selv følgende spørgsmål:

9 ud af 10 salgsmedarbejdere anbefaler IKKE 
produkter, de ikke har kendskab til

#1 Tror du på, at sælgerne har direkte indflydelse på salget?

#2 Tror du på, at sælgerne anbefaler de produkter, de er trygge ved?

#3 Tror du på, at øget salg i butikken smitter af på din egen bundlinje? 

Jeg vil gerne dele mit svar med dig – og svaret er et stort JA. Sælgerne er dit bedste 
kort på hånden, og DIN træning af dem har derfor enorm indflydelse på salget. 

Lad mig forklare det sådan her: hvor tit tror du, en sælger anbefaler et produkt, de abso-
lut intet kendskab har til? Ikke så tit, vel? Måske tæt på aldrig? På den anden side, hvor 
ofte tror du så det sker, at sælgere anbefaler produkter, de har fået træning i og derfor 
har et indgående kendskab til? 

Nemlig - det gør det ret tit. Ved at give salgsmedarbejdere opkvalificerende salgs-
træning, at udvide deres produktkendskab og måske endda give dem mulighed for at 
prøve produkterne selv, er du med til at give dig selv en virkelig god hånd. Måske endda 
en Royal Flush. 

I vores årlige kundeundersøgelse har vi spurgt ind til sammenhængen mellem salg 
og produktkendskab hos salgsmedarbejderne, når de står på gulvet med kunden. Jeg 
kunne godt tænke mig at dele deres svar med dig. 
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Bliv top-of-mind hos salgspersonalet

Med al tydelighed viser undersøgelsen, at der er en stor sammenhæng mellem salgs-
medarbejderens produktkendskab og deres tilbøjelighed til at anbefale et produkt til 
kunden. Faktisk svarer 92% af de adspurgte at deres produktviden enten “i høj grad” 
eller “i meget høj grad” har indflydelse på, om de anbefaler produkter fra et specifikt 
brand til deres kunder. 

Alle elsker at få ros for at have udført et godt stykke arbejde eller ydet en god service. 
De fleste, der har haft med salg at gøre kender godt følelsen af at blive 10 cm højere, når 
man har lukket et salg, hvor man har leveret en købsoplevelse, som overstiger kundens 
forventninger. Men hvad er med til at skabe disse gode kundeoplevelser? 

Faktisk svarer 94,9% af de adspurgte sælgere, at deres bedste kundeoplevelser “i høj 
grad” eller “i meget høj grad” bliver skabt på baggrund af deres evne til at demonstrere 
et stort produktkendskab. Vil du ikke gerne være top-of-mind hos sælgerne og samtidig 
være med til at sørge for, de sender kunderne glade hjem med jeres produkter i posen?

92% af alle salgsmedarbejdere svarer, at deres produktviden enten “i høj grad” 
eller “i meget høj grad” har indflydelse på, om de anbefaler produkter fra et 

specifikt brand til deres kunder.

75% af alle salgsmedarbejdere svarer, at de “aldrig” eller “sjældent” anbefaler 
produkter til deres kunder, som de ikke har en grundig viden omkring.
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Bliv top-of-mind hos salgspersonalet

Ingen ønsker at udstille sin uvidenhed - det gælder også for sælgere. I vores un-
dersøgelse svarer 75% af de adspurgte at de aldrig eller sjældent anbefaler produkter 
til deres kunder, som de ikke har en grundig viden omkring. DU har indflydelse på, om 
du ligger øverst i sælgernes bevidsthed, når de står i mødet med kunden - DU kan selv 
sørge for, at du er top-of-mind hos salgspersonalet.

Denne spørgeundersøgelse taler for sig selv. Salgs- og produkttræning har indflydelse 
på salgsmedarbejderens adfærd og i sidste ende salget af DINE produkter i butikken. Så 
hvis du spiller dine kort rigtigt, kan du blive top-of-mind hos salgsmedarbejderne, så dine 
produkter bliver anbefalet over dine konkurrenters alternativer. 

Leverandører som dyrker salgstræning vækstede 23% i 2021

Vores årlige vækstundersøgelse hos vores samarbejdspartnere har vist en overord-
net vækst på 23% i 2021 hos leverandører der gør en betydelig indsats indenfor salg-
stræning, hvor kædens øvrige leverandører kun har vækstet med 6% i samme periode. 
Hvis du kunne tænke dig at være blandt dem, der oplever den højeste vækst, så skal du 
læse videre! 
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Styrk dig hvor andre fejler

Den moderne forbruger er kræsen og super bevidst om, hvad han/hun er ude efter. Derfor 
søger kunder i dag produktinformation mere end nogensinde før. Men denne proces kan 
være overvældende, hvilket er grunden til, kunderne henvender sig til salgspersonalet for 
at få råd og vejledning. Frontline personalet repræsenterer en stor mulighed for at skabe 
tillidsfulde relationer og derved forbedre kundetilfredsheden. Derfor bør det være dit foku-
sområde at omdanne salgspersonalet til produkteksperter og DINE brandambassadører.

Salgstræning er ikke et quick fix. Det er værdiskabende værktøjer, der opbygges over tid. 
Desværre er der mange, der begår små – men betydelige fejl i deres forsøg på at imple-
mentere salgstræning. Hvis ikke du tænker dig om, risikerer du at begå de samme fejl og 
falde igennem, inden du når i mål med dine ambitioner. 

Men frygt ej – jeg er her for at hjælpe! I dette afsnit taler jeg ind til nogle af de mest 
almindelige fejl, folk begår i forbindelse med deres salgstræning – og giver dig samtidig 
nogle gode råd til, hvordan du selv undgår at falde i fælden. 

5 typiske fejl som forhindrer succes og hvordan du 
undgår disse

Du fanger ikke 
sælgernes opmærksom-

hed hurtigt nok

#1 Opmærksomhed #2 Aktiveret #3 Ensartethed

#4 Budskab #5 Teori til praksis

Du får ikke aktiveret dine 
sælgere

Du har ikke nok fokus på 
ensartethed

Du har ikke tænkt det 
vigtigste budskab ind i 

træningen

Du glemmer at koble teori 
til praksis
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Styrk dig hvor andre fejler

#1 Du fanger ikke sælgernes OPMÆRKSOMHED hurtigt nok 

Alle der, på den ene eller den anden måde, arbejder med at formidle budskaber eller 
forsøger at fange folks opmærksomhed har den samme fjende nummer ét – det mod-
erne menneskes korte opmærksomhedsspænd. På grund af den konstante strøm af 
input, vi dagligt får fra telefoner, computere, iPads and what not, har vi et enormt kort 
opmærksomhedsspænd, og hvis vi skal interessere os for noget i mere end 20 sekunder, 
skal det virkelig fange vores opmærksomhed – HURTIGT. Derfor går det simpelthen ikke 
at overdynge sælgerne med teksttunge manualer med tørre regler, paragraffer og infor-
mation. 

De ansatte går død i det. Denne faktor er supervigtig at komme ind i ligningen, når du 
tænker salgstræning. Uanset om din træning foregår online eller fysisk gælder det 
samme gode råd – du skal sørge for at engagere sælgerne ved at gøre indholdet kort, 
præcist, sjovt og nemt at interagere med!

HUSK! 
Fang din modtagers opmærksomhed 

HURTIGT, ellers taber du dem

Gør dit indhold kort, præcist, sjovt og 

nemt at interagere med
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Styrk dig hvor andre fejler

#2 Du får ikke AKTIVERET dine sælgere 

Engagement og interaktivitet i læringen har stor betydning for salgsmedarbejderens 
fastholdelse af viden. Én af de hyppigste årsager til, sælgere ikke får det fulde udbytte 
af salgstræning er, hvis materialet mangler elementer, der engagerer dem. Du kan risik-
ere, at sælgerne skipper træning, eller at informationerne flyver lige hen over hovedet 
på dem, hvis engagement og interaktivitet ikke er tænkt ind i læringen. Den nemmeste 
måde, du kan komme omkring denne problemstilling på, er ved at inkorporere video, lyd 
eller anden form for grafik i dit læringsmateriale.

Hvis træning foregår fysisk, er det vigtigt at opmuntre deltagerne til aktiv deltagelse evt. 
gennem øvelser og ”rollespil”. Social interaktion er nemlig en vigtig del af læringsproces-
sen og ved at opmuntre sælgerne til at øve sig sammen og på hinanden, giver du trænin-
gen en ekstra dimension.

Hvis træning foregår online, kan du ligeledes aktivere deres engagement og oppe deres 
motivation ved at gøre deres fremgang visuel. Brug spilelementer og scoreboards som 
en del af set-uppet og tilføj det element af gamification, der er en essentiel faktor til at 
drive sælgernes engagement.

HUSK! 
Prioritér interaktivitet for at få højt 
engagement

Brug video, lyd, eller anden form for 
grafik i din præsentation

Øg engagementet gennem øvelser eller 
gamification
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Styrk dig hvor andre fejler

#3 Du har ikke nok fokus på ENSARTETHED 

Når det kommer til opbygningen og udformningen af din træning er én ting vigti-
gere end noget andet - ensartethed. Et sløvt design kan virkelig skade det profes-
sionelle udtryk i dit læringsmateriale, men du kan følge nogle enkle regler, så du 
nemt undgår dette. Sørg for at bruge den samme skrifttype og -størrelse på dine 
slides (hvis der er tale om en PowerPoint præsentation). Hold dig til nogle simple 
teksttyper og farver, der ikke larmer for meget. 

Det skulle gerne være indholdet af din træning, der fanger modtagerens op-
mærksomhed og rammerne omkring det må ikke forstyrre. Brug en skrifttype, 
der er nem at læse. Brug sort og hvid og måske din virksomheds logo eller lav 
overskrifter og grafikker i en farve, der relaterer sig til din virksomheds visuelle 
identitet. På den måde sikrer du en ensartethed i dit materiale, som modtageren 
vil sætte pris på. 

Ved at sikre dig at rammerne omkring læringen altid er de samme, så ved person-
alet, hvad de skal forvente. På den måde er indlæringen mere effektiv, og du ser 
et bedre resultat af træningen. 

HUSK! 
Skab faste og genkendelige rammer 

for træningen

Vælg omgivelser, som ikke stjæler 

fokus fra træningens indhold 
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Styrk dig hvor andre fejler

#4 Du har ikke tænkt det vigtigste BUDSKAB ind i træningen 

Når du laver træningsmoduler, skal du tænke på, hvad modtageren skal have ud af 
træningen. Dine produkter skal ikke sælges på sine egenskaber. Alt for ofte sker det, at 
salgsargumenter præsenteres med produktets funktion for øje. I virkeligheden er ud-
byttet af selvsamme funktion det mest interessante for kunden. Det nytter derfor ikke 
noget, at budskabet i din træning er at fortælle dit produkt har 1000 watt eller er lavet i 
100% bomuld. 

Bosch lancerer en ny blender. Blenderen har 1000W. Er denne viden 
relevant for kunden? Eller er det relevant for kunden at vide, at blen-
deren (fordi den er på 1000W) kan blende is, som gør den ideel 
til smoothies og cocktails? Det er vigtigt for sælgeren at have de 
forskellige tal og fakta om blenderen, men endnu mere vigtigt er 
det at samme sælger kan omsætte disse tal til fordele og udbytte 
- at blenderen kan blende is, som gør den ideel til smoothies og 
cocktails.  

EKSEMPEL

Det er ikke nogen selvfølge at salgspersonalet hos dine forhandlere forstår at sælge 
dine produkter på dets udbytte. Derfor kan det være en god idé at skære serveringen af 
de gode salgsargumenter ud i pap. Forklar tydeligt hvad de vigtigste egenskaber ved 
produktet er, og hvilken betydning det har for kunden. Altså udbyttet. 

Du får ofte det tydeligste budskab igennem ved at anvende 
video som hjælpemiddel.

BONUS TIP
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Styrk dig hvor andre fejler

#5 Du glemmer at KOBLE TEORI TIL PRAKSIS 

Det sker at salgsmedarbejderne modtager træning, som de ikke får anvendt i butikken. 
Men vidste du godt, at vi kun forankrer den viden, vi bruger i praksis? Derfor er det vigtigt 
at give sælgerne mulighed for at teste deres viden og koble teori og praksis. 

Når det kommer til salgstræning, gælder det gamle ordsprog ”øvelse gør mester”. Ko-
blingen mellem teori og praksis kan eksempelvis tilskyndes ved at give personalet en 
chance for at øve sig på at anbefale eller illustrere produkter, inden de rammer salgsgul-
vet. 

På samme måde er det bevist at test af læring har en positiv indvirkning på fastholdelse 
af læring. Ved at teste sælgerne i deres kendskab, bliver informationen placeret i deres 
mentale fingerspidser. 

Det skyldes at de gennem tests tvinges til at genkalde den information, de har tilegnet 
sig – og den information fastholdes så i langtidshukommelsen. Med en smule øvelse på 
forhånd, og lidt point på selvtillidskontoen, er de mere komfortable med at diskutere og 
præsentere de forskellige produkter i salgssituationer overfor kunden.

HUSK! 
Vi forankrer kun den viden, vi bruger i 

praksis

Quizzer efter hver træning hjælper med 

fastholdelse af viden
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I salgets ABC er den vigtigste læresætning: ”salget er først succesfuldt, når vi formår 
at skubbe vores varer over disken”. Sagt på en anden måde – salget af dine produkter 
foregår i to trin. Første trin er at sælge IND til butikken og andet trin er at sælge UD af 
butikken. Det gør du ved at bruge din eksterne salgshær – salgspersonalet i butikkerne, 
der har DINE varer på hylderne. Dem er du super-afhængig af, og derfor er det vigtigt, at 
du opbygger og plejer relationen til butikssælgerne og -lederne.

Heldigvis behøver implementering af salgstræning ikke være så udfordrende, som du 
måske måtte tro. Langt fra, faktisk. Ved at implementere simple og afprøvede teknikker, 
kan du opnå succesfuld salgstræning uden at gå igennem nogle af de frustrationer, der 
kan være forbundet med implementeringen. Jeg har givet mine bud på 5 simple råd, du 
kan bruge til at skyde gang i din salgstræning.

Vejen til succesfuld salgstræning

5 tricks til at implementere salgstræning der virker

#1 Lær salgsmedarbejderen at FORSTÅ kundens behov 

At lytte er ikke kun at høre efter - at lytte er også at stille gode spørgsmål til det, der 
bliver sagt. En succesfuld salgssituation afhænger af, at salgsmedarbejderen er i stand 
til at afkode og identificere kundens behov og ønsker for at imødekomme disse. Ved 
at tilbyde frontline personalet opkvalificerende salgstræning bliver de i stand til at tage 
kunden i hånden og tage dem gennem et relevant produktsortiment for at finde præcis 
dét, som de har behov for. I stedet for blot at sælge et produkt, vil salgsmedarbejderen 
hjælpe med at løse kundens behov. Ved at lytte og forstå skaber sælgeren et stærkt 
tillidsforhold til kunden, der føler sig set og hørt, og som helt sikkert kommer tilbage.
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Vejen til succesfuld salgstræning

#2 Del træningen op i SMÅ BIDDER 

Læring er ikke en hændelse, men en process der kræver tid. Og faktisk viser studier, at 
den mest effektfulde måde at lære og fastholde læring på, er ved at sprede læringen 
ud over tid. Motivation for læring er et vigtigt succeskriterium for personalets udbytte 
af salgstræningen, og helt ærligt så er lange manualer eller lange foredrag ikke særlig 
motiverende. Vi har allerede været inde på det moderne menneskes korte opmærksom-
hedsspænd. Ved at gøre brug af mikrolæring – læring i små bidder – øger du chancen 
for, at salgsmedarbejderen fastholder motivationen for fortsat læring. Derfor er det et 
rigtig godt råd at dele træningen op. Hvis træningen foregår fysisk, er det en god idé at 
bryde træningen op af andre og mere involverende aktiviteter - evt. rollespil eller andre 
aktiviteter, hvor sælgerne i grupper diskuterer materialet. Hvis træningen foregår online, 
bør træningspassene være korte og præcise og udgives over tid.
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Vejen til succesfuld salgstræning

#3 Gennemfør MÅLBARE tiltag, så træningen kan finjusteres 

Den mest effektive træningsindsats er dén, der kan tilpasses undervejs på baggrund af 
data, statistik og feedback fra brugere. Mange begår den fejl ikke at måle på sine indsats-
er og har derfor ikke 100% føling med, om modtageren får det fulde udbytte af træningen.
Hvis træningen foregår fysisk, kan du efter et møde sende et spørgeskema ud, hvor 
sælgerne evaluerer træningen.

Hvis træning sker online, kan du med fordel bruge en software, hvor der automatisk 
efterspørges feedback efter endt træning. Ved online træning vil det i øvrigt også være 
muligt at måle hvor mange der deltager i en træning, og hvor godt deltagerne forankrer 
viden - evt. ved brug af små quizzer. Både i fysisk og online regi er det essentiel indsigt, 
der kan bruges til aktivt at målrette efterfølgende træningsindsatser.
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Vejen til succesfuld salgstræning

#4 Opmuntre salgspersonalet til at ØVE SIG I PRAKSIS 

Viden lagres ved at blive brugt i praksis. Derfor er det vigtigt, at opmuntre salgspersonalet 
til at øve sig i praksis - mens deres nyerhvervede viden stadig er i frisk erindring. En oplagt 
og god mulighed for dette er gennem motiverende salgskonkurrencer i forlængelse af 
træningen. Sæt en præmie på højkant til den sælger, der sælger mest af en bestemt vare 
- eksempelvis fra en ny kollektion. 

Det er altid en motiverende faktor for sælgerne, at der er præmier på højkant - på samme 
tid skaber det lidt intern konkurrence mellem sælgerne i de enkelte butikker, der også er 
med til at drive og engagere. 
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Vejen til succesfuld salgstræning

#5 Sørg for din træning er LIGE VED HÅNDEN 

I detailbranchen foregår arbejdet på salgsgulvet, og frontline personalet arbejder derfor 
i mange tilfælde væk fra skriveborde og computere. Deres fornemmeste arbejde er på 
salgsgulvet, hvor de interagerer med kunderne – og det er her, du gerne vil have dem! 

Med denne dynamik in mente, er det vigtigt at du som leverandør tænker over, hvordan 
du gør træningsmateriale let tilgængeligt for sælgerne i front. Ved at gøre saglstrænings-
materiale og opslagsværker tilgængeligt online, øger du salgsmedarbejdernes tilbø-
jelighed til at engagere sig i træningen.



Indløs dit GRATIS uforpligtende 45 minutters 
sparringsmøde med mig! (værdi 3.000 kr.)
Tusind tak fordi du tog dig tid til at læse denne komplette salgstræningsguide! Jeg 
håber, du synes, det var din dyrebare tid værd, og at du kan bruge informationen til at 
implementere succesfuld salgstræning i din virksomhed. 

Hvis du er topmotiveret og ønsker at sætte salgstræning på dagsordenen hos dine 
forhandlere, så har jeg gode nyheder! Du kan lige nu booke et fuldstændig gratis og 
uforpligtende sparringsmøde med mig. I vores 45-minutters session, vil vi tale om 
din nuværende situation, ønsker og behov. På baggrund af disse infor-
mationer vil du modtage en kompetent rådgivning omkring, hvordan 
du bedst kan implementere succesfuld salgstræning i din virksom-
hed.

Der er ingen omkostning eller forpligtelse forbundet med mødet. 
Det er udelukkende et gratis tilbud, designet til at klæde dig godt 
på til at træffe de rette beslutninger og komme hurtigt i gang 
med opbygningen af din salgstræning. 

Klik på linket herunder for at indløse dit gratis sparringsmøde 
til en værdi af 3.000 kr!

Den bedste timing er nu. 

BOOK GRATIS SPARRINGSMØDE

Kom i gang i dag

Anders Visborg
CMO og Co-founder
SellersPoint
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