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Lær at booke møder pr. telefon. Forstå 
hvordan sociale medier kan benyttes til 
at få nye kunder. 

MØDEBOOKING
SKAF NYE KUNDER VIA TE-
LEFONEN, SOCIALE 
MEDIER OG E-MAIL
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I dette kapitel lærer du:
I. At planlægge din mødebooking
II. At bruge din kalender til at få tid til dit vigtige 

canvasarbejde

Det er ikke en krig!



Nu hvor du har din canvas-plan klar...
For det har du vel? Ellers så skynd dig at hente “Salesbooster 1” fx på 
Saxo.com. Den omhandler planlægning af årets salg - og er billig for tiden.

Nå, men nu hvor du er klar til at udføre din plan, er det måske godt med til input 
til hvordan de mange møder kommer i hus.

Vi kommer igennem en del ting: Mødebooking på telefonen. Det er jo en 
klassiker, som mange frygter, få mestrer og færre elsker. Det er ærgerligt, for 
med et mindre mentalt snuptag kan du faktisk lære at komme til at holde af 
telefoncanvas. Noget af en påstand - men det mener jeg ikke desto mindre. 
Mere herom senere.

Vi ser også på hvordan du kan bruge de sociale medier til at få møder. Til sidst 
får du en række tips og gode sætninger til yderligere inspiration.

Når du har læst bogen er du klar til at komme i gang på egne hånd.

Min stil
Vi er alle forskellige. Nogen er meget pågående, andre mere forsigtige. Nogen 
er direkte - klare i spyttet mens andre formulerer sig mere tvetydigt og uklart.

Min pointe er: Du skal være dig selv - men du skal også acceptere, at læring i en 
vis grad gælder om at tyvstjæle fra andre. Så hvis du hører dig selv sige en 
“Leon Birdi sætning” i telefonen i morgen, så fokuser mere på om den virker 
end om du synes det er dig der taler.

Stort set alt hvad jeg foretager mig når jeg sælger, holder foredrag eller 
underviser er ikke noget min egen, lille hjerne har udtænkt. Det er kopieret, 
stjålet om du vil, fra folk der er klogere, rigere og smartere end jeg.

Der er ikke en egentlig opskrift på det med at booke møder, men der er ting 
som altid er gode at gøre, ting som du skal holde dig fra og ting som du selv 
skal finde ud af.
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Her får du lidt af hvert: Do’s og dont’s - og noget du selv må finde ud af.
Husk: Du skal vælge om du er i krig eller om du udviser samarbejdsånd. Vælger 
du den sidste model, så skal samtalen afspejle det. Der er ikke en krig - men du 
skal natuligvis være overbevisende. Mere herom i afsnittet om “Hvad skal jeg 
sige”.

Min uge
Hvis du tilhører den gruppe af sælgere som når til fredag eftermiddag uden at 
have canvasset, så er du ikke alene. Det har jeg prøvet og det har de fleste nok.
Ud over at gå i terapi så har jeg et enkelt forslag som virkede for mig og som 
virker for de fleste af mine kunder: Planlægning.

Det er de røde felter som er interessante lige nu. Nemlig de tidspunkter hvor vi 
canvasser. Eksemplet ovenfor er fiktivt. Budskabet er, at du med fordel kan 
prøve at kontrollere din tid så de tre centrale salgsindsatser bliver gennemført 
når det passer dig - og i det nødvendige omfang.
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Hvordan gør vi? Well, lad os nu antage at du ifølge målsøgeren* skal ringe til 
fem emner om dagen.

Det bliver 25 samtaler om ugen - og måske to-fire møder. Dertil skal lægges tid 
til at skrive tilbud.

Vi begynder nederst i fødekæden. Vi skal altså finde tid til følgende aktiviteter:

Canvas
Møder
Tilbudsskrivning og -opfølgning
Diverse

Du har sikkert kunder der skal plejes og nye kunder der skal opsøges. Derfor kan 
det være smart at dele din canvas-tid op i to dele:

I.  Canvas af nye emner
II. Mødebooking med eksisterende kunder

Årsag? Fordi det er 10 gange nemmere at lave en aftale med nogen du kender - 
og du skal have rigeligt med tid til den “rigtige” canvas.

Hvor lang tid tager det?
Lidt afhængig af dit marked tager det nok 10 minutter at ringe op, komme 
igennem, tale, aftale næste skridt, taste ind i CRM-systemet og lukke sagen. For 
nogle sælgere tager hele processen kun tre minutter - for andre en halv time, så 
du skal vurdere dit tidsforbrug nøje for at planlægge præcist.

Det jeg mener er: Du ved du skal ringe til 25 om ugen. Det skal du finde tid til. 
Lad os sætte tiden til 25 x 10 min = 250 min = lidt over fire timer. Sæt fem timer 
af - du skal også strække ben, tude, juble og drikke kaffe.

* Læs e-bogen “Salgsplanlægning” fx på Saxo.com
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Hvis du sætter fem timer af er det hårdt, så sæt hellere tre timer af den ene dag 
og to timer en anden.

Sådan. Fem timers canvas venter - det bliver fedt!

Er det så nok?

Det finder vi ud af. Hvis ikke så justerer vi bare. Canvassen styrer resten af dit 
sælgerliv så det skal have højeste prioritet.

Møder, tilbud osv
Jeg plejer at sætte 2-3 timer af pr møde afhængig af distance til kunden, trafik 
og mødetype. Hvis du bruger det samme, så ved du nu at 25 samtaler bliver til 
tre-fire møder som i alt tager 10-12 timer.

Min erfaring er, at jeg til en vis grad kan styre de fleste møders placering. Det 
betyder at når kunden sige “ja tak” til at mødes, er det mig der informerer om 
huller i kalenderen. På den måde oplever jeg at 90% af de møder jeg booker 
passer ind i min plan, så jeg slipper for at køre på kryds og tværs af landet.
Nogle kunder er svære at booke møder med og så må man selvfølgelig tage 
mødet når det passer kunden. Men det bør kun være de allerfærreste.

Ugen er ved at være på plads
Nu er canvastid og mødetid i systemet. Resten er nemt. Den bruger du på det 
du har lovet kunderne (primært tilbud osv.) og på det som ellers kræves af dig.

Hvis du bliver presset til at fjerne salgstid (canvas, møde og tilbud) skal du tørre 
opgaven af på en der ikke tjener penge til firmaet. Hvis det er umuligt, så husk 
at ommøblere din Outlook, så du får canvastid nok igen. Den ene time du mister 
denne uge skal lægges på næste uge - ellers opbygger du canvasunderskud.

Det medfører mødeunderskud og dermed tilbudsunderskud. Ja, rigtigt gættet: I 
sidste ende bliver det til almindeligt underskud - ikke godt.
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Så: Canvas styrer - resten følger med. OK?
Det var planlægning nok. På næste side får du input til hvad der er smart at sige 
i telefonen...

Statistik
Bare et kort motivationstip. Tag en A4 side. Sæt to streger så du har tre 
kolonner. Sæt en streg hver gang du ringer op, kommer igennem og får et 
møde.

Når du så har ringet et par timer, er der sikkert 30 opkald / 10 samtaler / 1-3 
møder.

Det giver motivation, fordi du kan se at der er sket en masse - også når der ikke 
er kommet så mange møder ud af det... Vi kommer i øvrigt tilbage til en snak 
om hvad du skal gøre med dem der ikke ønsker et møde. Sidste kapitel!
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Opkald Gennemførte 
Samtaler

Møder

Uge 1

Uge 2

Uge 3




