


InDuet ApS

• Konsulent- og kursusvirksomhed.

• Stiftet i 2015.

• Speciale inden for fremstillings- og vidensvirksomheder i industrien. 

• Faglig baggrund som ingeniører kombineret med salgskompetencer i B-t-B segmentet. 

• Aktuelt team på fire fagkonsulenter med en teknisk, samfundsfaglig og/eller 
kommunikationsmæssig baggrund. 

• Dansk, engelsk og tysk. 



Hvem møder du

John O. Mortensen 
• Adm. Direktør.
• Maskiningeniør, B.sc, ICF.
• 20 års erfaring inden for salg og ledelse. 
• Kurser fra ILU, DIPL, INSEAD, e-stimate. 

Mogens Abildgaard 
• Partner. 
• Agronom, M.Sc., HD(O), ICC.
• 30 års erfaring med salg og gruppeudvikling. 
• Systemisk Proceskonsulent, e-stimate. 

Marianne H. Hyldahl
• Fagkonsulent & Projektleder.  
• Serviceøkonom med Bachelor i Ledelse, e-stimate. 
• 15 års erfaring med kommunikation og salg.  
• Projektuddannelse modul 1, Stressrådgiver. 

Anette Rasmussen  
• Fagkonsulent. 
• Merkonom inden for eksportsalg. 
• 25 års erfaring med salg og salgsledelse.   
• Udviklingskonsulent, StressSpecialist.  



TAL MED OS

anette rasmussen
www.rasmusco.dk

Kunderelationsstyring



Hvad opnår du

• Mere produktivitet i salget. 

• Forstærket fokus på dit næste møde. 

• Løbende sparring fra os med henblik på styrkelse af dine salgsmøder. 

• Vi sikrer, at CRM-systemet altid er opdateret.   

• Ensartet registrering af oplysninger og dermed brugbar rapportering.

• Bedre udbytte af data.  

• Intet behov for opbygning af egne systemkompetencer. 

• Du bevarer ejerskabet over system og data. 

• Når adfærden skal hjælpes på vej, assisterer vi gerne. 

• Når systemet kører, betaler du kun for den tid, du bruger os. 



Kunderelationsstyring

Vores fokusområder Baggrund

Enabling • Data bliver hurtigt forældede. De investerede ressourcer skal 

nødvendigvis give et afkast. 

• Vi holder jeres data opdaterede og brugbare. 

Agilitet   • Verden ændrer sig hurtigt og dermed også behovet for handling. 

• Vi sikrer datagrundlag, der gør det muligt at handle - og handle 

hurtigt, hvis det kræves. 

Styring   • Hvis vi ikke ved, hvor vi er, bliver det tilfældigt, hvor vi går hen. 

• Vi forsyner ledelsen med performance-rapporter og markedsanalyser 

ved etablering af systeminfrastruktur. 

Produktivitet  • Mange CRM-implementeringer fejler, fordi systemerne ikke anvendes 

korrekt og i tilstrækkelig grad.  

• Vi yder support til sælgerne med daglig indrapportering og opfølgning 

på emner/kunder.  



Forløb

Processens trin Indhold 

Trin 1 • Vi fastlægger det grundlæggende behov. 

Trin 2 • Vi aftaler rammerne og formalia for samarbejdet. 

Trin 3 • Opsætning af salgssupport samt kundesystem. 

Trin 4 • Validering af data og træning af brugere. 

Trin 5 • Daglig salgssupport til sælgere og ledere. 

S T A R T
P A K K E

M I N U T P R I S



Praktiske informationer

• Alle vores fagkonsulenter har salgserfaring. 

• Dagsmøde med afklaring af alle forhold omkring projektet. 

• Præsentation for sælgere à to timers varighed. 

• Informationer kan ringes ind i tidsrummet kl. 8:00–16:00 eller indtales 24-7.  

• Pris pr. minut kr. 8,00 med mulighed for at aftale et dagligt max. 

• Dansk, engelsk og tysk. 

CRM system: 

• Vi har ingen præferencer for valg af system.  

• Vores vejledning baserer sig udelukkende på vores 
erfaringer og jeres behov for CRM. 

• InDuet leverer ikke CRM-systemer.  



Referencer
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Jeres vækst 
er vores drivkraft


