


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.  
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Opsøgende salgsarbejde



Hvad opnår du

• Nye salgsmuligheder. 

• Kvalificerede møder. 

• Kontakt til de rette beslutningstagere. 

• Adgang til en fleksibel salgsressource og kompetente fagkonsulenter.

• Ny markeds-/kundeviden. 

• Professionel salgssparring. 

• Dansk, engelsk, tysk.  



Opsøgende salgsarbejde

Vores fokusområder Hvordan

Udvikling • Nye kunder stiller nye krav og udfordrer virksomheden. Tilgang af nye 

kunder er derfor afgørende for virksomhedens udvikling og vækst. 

• Vi stiller skarpt på dine salgsmuligheder. 

Fokusering  • Vi har særskilt fokus på dit salgsprojekt.

• Igennem kontakten med dine potentielle kunder frembringer vi vigtig 

viden om det marked, dine kunder befinder sig på. 

Kompetencer  • Vores fagkonsulenter er professionelle sælgere med mangeårig 

erfaring.

• Vi arbejder som din forlængede salgsarm og varetager alle forhold 

omkring projektet. 

Systemer • Vi arbejder med de nyeste systemer og metoder, som understøtter 

GDPR. 

• Den oparbejdede markedsviden anvender vi i den løbende dialog med 

sælgeren omkring markedsrespons, kundeforhold og anbefalinger.



Forløb

Processens trin Indhold 

1: Sparring • Mulighederne i projektet bliver drøftet med en fagkonsulent. 

2: Aftaleindgåelse  • Opgaven kan igangsættes på baggrund af godkendt tilbud. 

3: Projektgrundlag • Ethvert projekt er unikt, og vi forbereder os derfor grundigt. 

• Vi afklarer alle relevante detaljer i projektet igennem et dybdeinterview, 

så vi kommer hele vejen rundt om dit salgsprojekt. 

• Projektbeskrivelse bliver udfærdiget på den baggrund. 

4: Opsøgende salg • Efter godkendt projektbeskrivelse går vi i gang med det opsøgende 

salgsarbejde jf. den aftalte tidsplan. Møder vil blive lagt direkte i din/den 

pågældende sælgers kalender inkl. den nødvendige 

baggrundsinformation.

5: Evaluering • Evaluering sker løbende, og vi holder en tæt dialog for sikring af størst 

læring omkring budskaber, indvendinger, praktiske forhold m.v. 

6: Rapportering • Vi rapporterer på månedlig basis. 



Praktiske informationer

• Du kan løbende justere omfanget. 

• Opstartsmøde à to timers varighed på vores kontor i Aarhus. 

• Vi arbejder som din forlængede salgsarm og varetager alle forhold omkring dit projekt som fx:

✓ Fremsendelse af mødeindkaldelser. 

✓ Notifikation til kunden dagen før mødet. 

✓ Flytning af møder efter behov. 

✓ Fremsendelse af relevante salgsmaterialer. 

✓ Baggrundsinformation til sælgeren.

✓ Overvågning af e-mail og behandling af 

korrespondance.

✓ Løbende dialog med sælger omkring markeds-

respons og kundeforhold. 

✓ Opfølgning på salgsprocessen i samarbejde 

med sælger. 
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Jeres vækst 
er vores drivkraft


