
Det jeg mener er, at du ofte kan kombinere mersalg med god service, ved at 

informere ud fra de informationer du har. Det vil oftest medføre at kunden enten 

takker og køber – eller blot takker nej.

Men han takker – og gør du det venligt, roligt og med en høflig, seriøs mine vil jeg 

vædde med at 99% af kunderne scorer din service højere end ellers.

Nogle virksomheder har mange data om kunden før han kommer ind i butikken: 

Biludlejning, hoteller, restauranter etc. De bedste sælgere i disse firmaer planlægger. 

De danner sig et billede af hvem der kommer på deres vagt. Så taler de med deres 

kolleger og forsøger at tilrettelægge salget, så de rette kunder bliver præsenteret for 

de rette forslag.

En receptionist jeg mødte forleden sagde: “Jeg forsøger at mersælge til ca. 30% af 

mine gæster - og ca. 50% køber - kun fordi jeg ved en masse om dem. Så bliver mit 

mersalg relevant - og jeg slipper for at genere nogen som alligevel siger nej-tak”

Ret smart - men det er jo svært at planlægge hvis du har et firma, hvor kunden 

henvender sig uden varsel.

I de tilfælde er den bedste metode at undersøge behov. Det gør du ved at stille 

spørgsmål som dem vi gennemgik i eksemplet med printeren. I sidste kapitel (som 

du når om to minutter) får du endnu mere inspiration til det intelligente mersalg.
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Hvad med servicen?
Jeg hører ofte at mersalg kan være farligt. Det er rigtigt. Du kan fx læse denne tråd 

på Facebook som har provokeret en del læsere (klik her) og det er da rigtigt at for 

meget mersalg skræmmer folk.

På kurven ovenfor finder du min egen, helt uvidenskabelige grafik der viser 

sammenhængen mellem mersalg og service. Min påstand er, at intet mersalg giver 

lille service. Det er fordi sælger ikke er i dialog, ikke lytter og anbefaler men derimod 

blot ekspederer.

Min påstand er, at korrekt mersalg medfører en højere service, fordi sælger er nødt til 

at involvere sig, læse kunden, foreslå gode løsninger og strukturere sin kontakt med 

kunden.
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Kommer der derimod for meget mersalg - eller for dumt mersalg - så knækker kurven 

og kunden bliver irriteret.

Så det du skal tænke på er, om dit eget mersalg er der hvor servicen topper - ved 

den grønne stjerne. Mit gæt er, at hvis du er som de fleste, kan du tillade dig langt 

mere dialog og mersalg før du rammer toppen af kurven.

Populært sagt: Jo mere du ved om kunden, jo længere er der til det punkt hvor 

kunden begynder at blive irriteret.

Så sælg du bare!

Grundtanken
Forestil dig at du har bestilt en skiferie. Du ankommer til destinationen. Guiden 

byder velkommen. Så gør han to ting:

1. Han fortæller hvad du kan forvente

2. Han gør opmærksom på nogle muligheder du ikke havde tænkt over

Er det smart? Ja, det er det vel. Det er da go’ service, ikke?

OK. Lad os nu antage at han gør dette i stedet:

1. Han fortæller hvad du har købt (liftkort til den ene dal og et lejlighed på 55 kvm)

2. Han giver dig et godt tilbud på opgradering af pakken

Er det stadig go’ service? Ja, for han oplyser. Han sælger ikke. Prakker ikke på. 

Belyser.

Det kunne lyde således: “...I har reserveret en dejlig lejlighed med to værelser. Nu er 

det så heldigt at jeg har mulighed for at tilbyde jer en lidt større lejlighed - endda 
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med altan mod dalen. Normalt er den en del dyrere. I kan få den for 1.200 mere hvis 

I er interesseret...”

Hvad er nu det? Det er stadig service - for han oplyser. Og han bruger en enkel 

model som mange ikke kan gennemskue (og derfor bruger de den sjældent ude i 

samfundet)

Modellen er: Bestilt og ekstra
Altså: Han fortæller dig hvad du har bestilt - og hvad du kan få oven i købet.

Det kunne også være en anden variant: Han fortæller hvad du ikke har bestilt:

“...I har jo booket en lejlighed uden altan. Hvis I var interesseret har jeg faktisk en 

ledig lejlighed som plejer at koste 2.200 ekstra...”

Det ser sådan ud:
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Så overvej hvordan du kan gøre dine kunder opmærksom på det de ikke får. Og find 

en god måde at gøre dem opmærksom på de merkøbsmuligheder du har.

Eksempler
Du er rådgiver. Sælger ingeniør- eller it-viden. Kunden har booket dig til en dag med 

sine udviklere hvor I skal brainstorme på en ny metode at optimere et eller andet på.

Du siger: “Vi aftaler at gennemføre dagen. Prisen er som aftalt 7.000 kr.”

Og så siger du: “Hvem skal skrive beslutningsreferatet og publicere det på 

intranettet?”

Hvis kunden ikke har overvejet det - og hvis han tøver, så siger du fx: “Prisen 

inkluderer forarbejdet og selve mødet. Hvis du ønsker det, kan jeg tage min dygtige 

assistent med. Så sørger han for alt det skriftlige. Han er uddannet på CBS og er 

superskarp. Prisen bliver 9.500 kr i alt - og så skal I ikke tænke på noget andet end 

det kreative.”

Der kommer selvfølgelig flere superlativer på når jeg skriver frit fra leveren - og det 

skal der nok også i den virkelige verden. Men modellen er helt som på foregående 

side:

“Dette har du købt - og dette ka’ du tilkøbe - og dette er prisen.”

Jeg vil vove at påstå, at du uden yderligere træning kan gøre det samme i dit firma - 

også hvis du sælger på nettet. Så skal du bare have en autotekst der viser at “andre 

kunder også tilkøber denne dims...” Det gør Amazon - og mon ikke de tjener boxen 

på det?

Hemmeligheden er, at der ingen hemmelighed er: Du skal bare sige det som det er.
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