


Lad os sætte rammen

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

• InDuet’s kunder er danske tekniske 
produktionsvirksomheder.

• InDuet arbejder både operationelt og strategisk.

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



John O. Mortensen – Direktør

Uddannelse: Maskiningeniør, ICF Coach, salgs- og 
lederuddannelse fra blandt andet Teknologisk 
Institut.

Baggrund: Director, salgs- og ledererfaring fra 
industrien samt i vidensmiljøer.

Speciale: Udvikling af salget i tekniske 
fremstillingsvirksomheder ved kobling af 
forretningsforståelse med indsigt i erhvervspsykolog. 



Mogens Abildgaard - Partner

Uddannelse: MSc, HDO, ICC Coach, Systemisk 
Konsulentrolle Uddannelse. Merkonom i 
Markedsføring. Certificeringer i personprofil analyser.

Baggrund: Ledelse af erhvervsskole, International 
projektdirektør (Rusland/Østeuropa). Teknisk 
salgskonsulent i Industrien, Ejer af egen 
konsulentvirksomhed. Partner i InDuet ApS.

Speciale: Træning af sælgere med teknisk baggrund i 
industrien på forskellige uddannelses niveauer.



Peter N. Andersen - Salgschef

Uddannelse: Maskintekniker, diverse salgs- og 
lederuddannelser blandt andet fra Teknologisk 
Institut. 

Baggrund: Salgschef og mere 25 års erfaring med 
teknisk B2B salg indenfor industrien.

Speciale: Kobler en stor teknologisk know-how og 
industriel indsigt til B2B salg.



Marianne H. Hyldal - Fagkonsulent

Uddannelse: Serviceøkonom med speciale indenfor 
Servicemanagement, Bachelorgrad indenfor 
Driftsadministration og -ledelse, certificeret i 
stressrådgivning samt e-stimate personprofil 
analyser.

Baggrund: Teamleder i internt Salgsteam, 
Salgskoordinator.

Speciale: Udvikling af medarbejdere og ledere 
gennem teori, praktiske øvelser og forskellige 
værktøjer knyttet til den enkeltes hverdag. 



Anja Søgaard Olsen - Chefkonsulent

Uddannelse: Eksporttekniker, National 
Svejsekoordinator,  lederuddannelser blandt andet 
fra Salling Group. 

Baggrund: Direktør indenfor metalindustrien -
Kommerciel baggrund fra FMCG segmentet.

Speciale: Kobler industriel indsigt med kommerciel 
know-how.



David Drachmann-Sunne - Chefkonsulent
Uddannelse: Handels uddannet. International 
salgscoach. Diplom Bachelor i organisatoriske 
forandringsprocesser.

Baggrund: Administrerende direktør samt 
bestyrelsesarbejde i internationale virksomheder. 
Bosiddende i Tyskland og Østrig gennem 13 år. 
Etablering af  forhandlernet på tysktalende markeder 
for danske produktionsvirksomheder. 

Speciale: Indgående kendskab til det tyske B2B 
marked. At formidle den tyske mentalitet og 
baggrunden for beslutningsprocesser. 



Hvad gør InDuet

Salgsarbejde Salgstræning Træning af salgsledere



Salgsarbejde
• I udvider - i en periode - jeres salgsafdeling med en 

ekspert i salg.

• Vi skaffer viden om markedet og dine potentielle kunders 
krav.

• Vi skaber kontakt til udvalgte beslutningstagere.

• Du bestemmer udmøntningen af den kontakt vi etablerer, 
ønsker du at få kunderne på besøg?, vil du komme til 
dem? Skal I mødes on-line? Eller noget helt fjerde. 

• Uanset hvad du vælger, sørger vi for, at du møder  jeres 
potentielle kunder. 

Vi er jeres forlængede salgsarm



Salgstræning

• Du kan alt om jeres produkter og ved hvad kunderne 
har behov for, men får du altid det ønskede ud af din 
salgsindsats.

• I en foranderlig verden, skal selv dygtige og erfarne 
tekniske sælgere lære nye metoder.

• Træningen tager altid udgangspunkt i dine opgaver og 
hverdag, den kan foregå individuelt eller som 
gruppeforløb.

Salget er det håndværk vi er gode til



Træning af salgsledere

• Lær at lede andre så de opnår de ønskede resultater. 

• Få en grundig indsigt i dine personlighedstræk og deres 
betydning for dine resultater.

• Lær at prioritere og fokusere på de rigtige opgaver og 
oplev en øget produktivitet.

Salget er det håndværk vi er gode til



…Jamen vi er 
helt specielle…

Vi afslører vores 
forretnings-

hemmeligheder

Det er vigtigt vi 
selv har 

kontakten til 
vores kunder



Nogle opgaver kræver en ekspert



..Andre ting gør vi selv



Hos Induet

Er vi professionelle salgsfolk med 
relevant erhvervserfaring og vi er ikke 
bange for at give gode råd.

Men vi tager altid udgangspunkt i din 
hverdag – Du skal ikke passe i vores.



Hos InDuet

Har vi en smal og dyb indsigt i det tekniske salg - vi kombinerer  vores 
salgsviden og tekniske forståelse med din virkelighed.

Vi anser salget som det håndværk vi er gode til – brug InDuet som du bruger din 
revisor eller anden ekstern samarbejdspartner



Referencer



Hvad koster det?
Salgsarbejde

• Projektopstart: 15.000 kr.

• Markedskontakt: 5000 kr. pr dag. Anbefaling: Min. ½ dag om ugen i 3 måneder

Salgstræning

• Fire fagmoduler à 2 timers varighed inkl. 3 måneders opfølgning: 17.500 kr.

• 1:1 undervisning med afsæt i din person og virkelighed

Træning af salgsledere

• Ni fagmoduler à 2 timers varighed inkl. 3 måneders opfølgning: 38.500

• 1:1 undervisning med afsæt i din person og virkelighed



Book et gratis og uforpligtende møde
• Mødet kan være et fysisk møde eller et webinar. Vigtigst er, at vi lærer hinanden 

at kende.

John O. Mortensen Direktør

Telefon: 5195 5083

Mail: jom@induet.dk

Mogens Abildgaard, Partner

Telefon: 2325 1575

Mail: ma@induet.dk

Peter N. Andersen, Salgschef

Telefon: 6110 1911

Mail: pna@induet.dk

Marianne H. Hyldahl, Fagkonsulent

Telefon: 2544 4265

Mail: mhh@induet.dk

David Drachmann-Sunne, Chefkonsulent

Telefon: 4290 9112

Mail: dds@induet.dk

Anja Søgaard Olsen Chefkonsulent

Telefon: 6196 0175

Mail: ao@induet.dk





Tillid og fortrolighed

• Når du samarbejder med InDuet, ansætter du en salgskompetence. 

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

• Derfor samarbejder vi aldrig med konkurrerende virksomheder på 
samme tid.

• Når vi har løst din opgave, får du vores rapporter og databaseudtræk 
– samtidig sletter vi filer og backup her hos os – Vi sælger kun ting én 
gang.



Hvad gør vi nu ?

• Book et uforpligtende møde.
• Mødet kan være et fysisk møde på vores kontor i Aarhus eller et webinar –

vigtigst er, at vi lærer hinanden at kende.
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Mail: jom@induet.dk
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