


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

Salgstræning 1:1



Personligt udbytte

Tre fagmoduler + et valgfrit Vi arbejder med 

Adfærd  

Øget gennemslagskraft

• Indsigt i din egen adfærd som sælger. 

• Øget forståelse for og viden om 

forskellige kundetyper. 

• Viden der styrker samarbejde i teamet. 

Kommunikation  

Styrkelse af salgssamtalen 

• At lede samtalen med forskellige 

kundetyper og skabe afsæt for salget. 

• Nye kommunikative kompetencer. 

• Sparring til kolleger og medarbejdere. 

Produktivitet 

Målrettet salgsindsats 

• Plus-/krydssalg. 

• Ledelse af salgsprocessen. 

• Produktive arbejdsrutiner og styring af 

salgsindsatsen. 



Forløb

Tre fagmoduler + et valgfrit Vi arbejder med 

1: Adfærd • Afsæt i evolutionslære og fire typer for adfærd.  

• Min og mine kunders foretrukne adfærd.  

• At arbejde med forskellige kundetyper i salget. 

2: Kommunikation  • Afsæt i kommunikationsteori og påvirkning.  

• Spørgsmålstyper der fører til nye handlemåder. 

• At stille de rigtige spørgsmål og lytte til svaret. 

3: Produktivitet  • Afsæt i menneskelige grundvilkår og systemiske processer.  

• Hvordan øger jeg min produktivitet i det daglige salgsarbejde? 

• Hvordan vil jeg udvikle mig i salgsrollen fremover? 

4: Valgfrit • Valgfrit modul som tilpasses dine specifikke behov.  



Modul 1: Adfærd

• Mine naturlige præferencer og energier. 

• Personlig erkendelse går via øget selvindsigt. 

• Høj grad af selvindsigt øger bevidstheden om adfærd. 



Modul 2: Kommunikation

• At stille de rigtige spørgsmål og at lytte til svaret.  

• Spørgsmål i forhold til formål og adfærd i salget. 

• Et begrebsapparat, nye erkendelser og handlemuligheder.

Modulet giver svar på: 

• Hvordan leder jeg salgssamtalen ved at 
stille de rigtige spørgsmål?  

• Hvorfor oplever jeg nogle gange at have 
hhv. nemt eller svært ved at tale med visse 
typer af kunder? 

• Hvordan stiller jeg spørgsmål, der giver 
afsæt for mest mulig fremdrift?



Modul 3: Produktivitet

Forudsætninger: 
• Er jeg klædt på til rollen som sælger? 

• Hvor er mine styrker? – og mine 
udviklingsmuligheder?  

Ressourcer: 
• Hvordan bruger jeg min tid produktivt? 

Adfærd: 
• Bliver jeg tit forstyrret af andre, eller lader jeg 

mig forstyrre? 

Motivation: 
• Hvad er vigtigt for mig? Hvad er vigtigt for min 

virksomhed? 

• Min motivation i salget. 



Praktiske informationer

• Individuel træning tilpasset din situation og dine behov.  

• Pris kr. 17.500,00 pr. person inkl. materialer og let forplejning.  

• Fire moduler à to timers varighed inkl. forplejning og tre måneders telefonisk sparring.

• Modulerne afholdes med 2-4 ugers intervaller, så der er tid til at afprøve det lærte.  

• Modulerne starter kl. 8:00, kl. 13:00 eller kl. 17:00. 

• Afholdelse på en af vores kursusadresser. 

• Modulet kan flyttes uden beregning indtil 24 timer før. 

• Undervisning, praktiske øvelser og hjemmeopgaver. 
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Jeres vækst 
er vores drivkraft


