
I har ambitionen, strategien og 
det gode produkt. 
Vi har indsigten, 

netværket og teknisk 
forståelse. 

Sammen opnår 
vi resultater.
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Hos InDuet
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Salg - er vores håndværk

InDuet kan blive 
jeres effektive, 

eksterne 
salgskompetence

Er vi professionelle salgsfolk med 
relevant erhvervserfaring. Vi er ikke 
bange for at give gode råd, og vi tager 
altid udgangspunkt i jeres hverdag 
- I skal ikke passe ind i vores.

Kombinerer vi vores salgsviden, 
markedsindsigt og tekniske 
forståelse med jeres virkelighed.

Har vi en smal og dyb indsigt i 
det tekniske salg. 

Vi anser salget som det håndværk 
vi er gode til - brug InDuet som 
I bruger jeres revisor eller anden 
ekstern samarbejdspartner.

Hos InDuet er vi vedholdende 
og systematiske. 

Vores primære opgave er at skabe 
kontakt til jeres potentielle kunder, 
samtidig indhenter vi værdifuld 
markeds viden. 

l 

l 
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InDuet kan være med til at bringe 
jeres virksomhed tættere på 

nye markeder og kunder, fordi vi kender 
industriens betingelser og fordi 

vores“håndværk” er salg.

Vi kan også supportere jeres 
strategiske udvikling.

Vi er jeres eksterne styrke. Brug os. 

l

l
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Brug os

l 

En loyal samarbejdspartner

l
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lI udvider - i en periode - jeres 
salgsafdeling med en ekspert i salg.

Vi skaffer viden om markedet 
og jeres potentielle kunders krav.

Vi skaber kontakt til udvalgte 
beslutningstagere.

I varetager selv udmøntningen af de 
kundekontakter vi etablerer. 

Mens vi arbejder på jeres opgave, 
gør vi det altid i jeres navn. Alt hvad
vi laver sammen, sker i fortrolighed.

Vi samarbejder aldrig med 
konkurrerende virksomheder på
samme tid. 

Når vi har løst jeres opgave, får I 
vores rapporter og databaseudtræk, 
samtidig sletter vi jeres filer og 
backup her hos os.



InDuet ApS / Rytoften 5, 8210 Aarhus DK / www.induet.dk

John O. Mortensen 
Direktør

Telefon: 5195 5083
Mail: jom@induet.dk

Marianne H. Hyldahl
Fagkonsulent

Telefon: 2544 4265
Mail: mhh@induet.dk

Mogens Abildgaard 
Partner

Telefon: 2325 1575
Mail: ma@induet.dk

Anja Søgaard Olsen 
Chefkonsulent

Telefon: 6196 0175
Mail: ao@induet.dk

Peter N. Andersen
Salgschef

Telefon: 6110 1911
Mail: pna@induet.dk

David Drachmann-Sunne
Chefkonsulent

Telefon: 4290 9112
Mail: dds@induet.dk

InDuet er en virksomhed bemandet af eksperter 
i udvikling af salget og tekniske sælgere.

InDuet’s kunder er danske tekniske
produktionsvirksomheder.

 InDuet arbejder både strategisk og operationelt.

InDuet har eksisteret siden 2015, har kontor i 
Aarhus og lokaler i Glostrup, Odense og Kolding.
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