Lær at sælge
med LinkedIn
Del 1: Din profil

Kom godt i gang
1) Undgå at spamme dit netværk med ligegyldige opdateringer

blot, at dit netværk ikke bliver forstyrret med
smårettelser til din profil.

Før du går i gang med at ændre i din profil, er
der en vigtig ting, du skal gøre. Du skal finde
den knap, der sørger for, at dit netværk ikke
får en notifikation, hver gang du retter i din
profil.

2) Skift dit profilsprog til engelsk
Hvis du kan leve med at dine knapper og
menuer står på engelsk, så anbefaler vi på
det varmeste, at du skrifter dit profilsprog til
engelsk. Årsagen er, at du får langt flere funktioner på LinkedIn, hvis du har sproget sat til
engelsk.

Sådan gør du:
1. Start med at trykke på DIG knappen (med dit ansigt på) øverst til
højre på LinkedIn.
2. Tryk på “Indstillinger og privatliv”
3. Vælg “Privatliv” lige under den blå kasse i
toppen.
4. Rul ned til “Profilopdateringer”
5. Træk i skydeknappen, så den står på ”Nej"

Nu har du sikret dig, at dit netværk ikke får
notifikationer, når du laver rettelser i din profil.

LinkedIn ruller deres værktøjer ud på engelsk
først, og der kan gå halve og hele år, før de
ruller ud på dansk. Nogle værktøjer findes slet
ikke på dansk.
Sådan gør du:
1. Start med at trykke på DIG knappen med
dit ansigt på øverst til højre på LinkedIn.
2. Rul ned til “Sprog”
3. Vælg “Engelsk”
Det eneste du har gjort, er at ændre det sprog
du selv ser, når du logger på LinkedIn. Intet
har ændret sig ift., hvad dine besøgende ser.

Dit netværk kan stadig se alle dine posts, likes,
delinger og artikler - det du har gjort betyder

Værd at vide om LinkedIn
LinkedIn er ikke særligt tjekkede
Man skulle ikke tro det, men der er mange
tekniske fejl på LinkedIn.
De laver også mange fejl i deres brugergrænseflade; dvs. at ting kan være
meget ulogiske.
Så når du tror, at du er blevet tosset, så er
det oftest bare LinkedIn, der er godt gammeldags utjekkede.

Sig nej til at LinkedIn må få hele din
adressebog
Hvis du lige er begyndt på LinkedIn, vil
de prøve at overtale dig til at få adgang
til alle dine eksisterende kontakter. Det
skal du takke pænt nej til; også selvom de
insisterer.
LinkedIn vil nemlig gerne invitere ALLE i
din adressebog, og det er du helt sikkert
ikke interesseret i.

Dit profilbillede
Dit billede er det første folk vurderer dig på, og dit billede er mere afgørende end noget
andet på din profil - så sørg for at det er godt. Du kan få taget et professionelt billede for
mellem 400 og 1.500, og det er alle pengene værd: Du får flere besøgende, og de engagerer sig
mere med dig.

Det der ikke virker: Selfies, feriebilleder, dårlig fotokvalitet, urolig baggrund, andre i billedet, produktbilleder eller
andet i billedet end dig.

Det der virker:
Fotoet skal være imødekommende, professionelt
og vellignende.

Din overskrift
Skriv noget der fanger målgruppe
Under dit navn er der plads en overskrift, og
den plads skal du bruge til at fange målgruppens opmærksomhed med.
De fleste bruger pladsen til deres titel, men
det skal du ikke gøre. Der er masser af plads
til din titel længere nede i profilen,
Lav en knivskarp overskrift, der får folk til at
stoppe op og kigge nærmere på din profil.
Overskriften må meget gerne være et spørgsmål, for det gode ved spørgsmål er, at man
sætter læserens hjerne i gang med at svare.
En god overskrift skal…
• Have stopkraft så de forbipasserende
hugger bremsen i og tænker ”hvad var
det?”
• Vække nysgerrighed
• Skal love noget værdifuldt - og husk nu at
holde det
• Fremkalde hv-spørgsmål som hvorfor,
hvordan, hvor, hvem etc.
Hvis du mangler inspiration til en god overskrift, kan du finde inspiration her:
http://bit.ly/50overskrifter. Her har vi lavet
50 overskrifter, der er lige til at stjæle.

Problemer virker
Vores hjerner er designet til at gøre
mere for at undgå smerte end at opnå
succes.
Så hvis du vil have folks opmærksomhed, er det oftest en god ide, at fokusere på et problem, som de kan genkende, og som de rigtigt gerne vil have løst.
Hvilket problem kunne netop din kunde virkelig godt tænke sig at få løst?
Lav en liste og brug det bedste.

Baggrundsfoto
til din profil
Baggrundsbilledet er en oplagt mulighed for at skabe mere opmærksomhed om dit budskab
og dig selv.

Du kan indsætte dit eget billede ved at klikke
på “Opdater baggrundsfoto” og vælge et billede fra din computer.
Hvis du ikke selv ligger inde med et godt billede, så besøg unsplash.com, her er de masser
af lækre billeder i høj opløsning, som ikke er
rettighedsbeskyttede - dvs. at du må bruge
dem til hvad som helst.
Dimensionerne på fotoet skal ifølge LinkedIn
være 1.584 x 396 pixels, men vi har nu bedre
erfaringer med 792 x 198 pixels.

Tekst på fotoet?
Hvis du også vil have tekst på dit billede, så
kan du lægge tekst og billede sammen på
canva.com.
Bliv ikke frustreret...
Hvis du lægger tekst og eventuelt logo ind på
baggrudsfotoet, så skal du vide, at det godt
kan drille lidt, men det er ikke værre end, at
du lige skal prøve et par gange, så skal det
nok se godt ud.

Dit resumé
Nu har du fanget dit publikums opmærksomhed med din overskrift, så nu gælder det om at
holde den. Det skal du gøre i feltet “Resumé”, der ligger lide under dit profilbillede.
Vi anbefaler, at du bygger dit resumé op efter
denne struktur (se også skærmbillede på
næste side):
1.
2.
3.
4.

En fængende overskrift
Din salgstale
Dine kontaktinformationer
“Specialer” - dvs. nøgleord / søgeord

1. Overskriften
I overskriften anbefaler vi, at du enten uddyber eller gentager det tema, der oprindeligt
fangede folks opmærksomhed, så du bekræfter dem i, at de er på rette spor.
2. Salgstalen
Brug to til tre korte sætninger på at fortælle,
at der er en god løsning på det problem, du
har etableret i overskriften.
Lav gerne et nyt afsnit, hvis du vil underbygge din påstand med tre til fire korte sætninger.
3. Dine kontaktinformationer
Formålet med din overskrift og din salgstale
er at motivere folk til at kontakte dig; så gør
det nemt for dem ved at skrive dine kontaktinformationer lige efter salgstalen.

4. “Specialer” - nøgleord / søgeord
Nu skal du gøre det nemt for søgemaskinerne
at finde dig.
Lav en liste med de ord og sætninger, som du
kan forestille dig, at dine kunder ville bruge
på Google eller LinkedIn, når de skal finde
sådan en som dig.
Normalt er det ikke god kommunikation at
bruge for mange buzzwords, fagord, forkortelser eller fremmedord. Men her skal du
bare fyre den af. Hvis kunderne kunne finde
på at skrive det i søgemaskinen, så skal du
skrive det her.
Det gør heller ikke noget, at listen bliver lang,
for søgemaskiner kan godt lide meget tekst,
og på dette sted i din profil, er der alligevel
kun meget få mennesker tilbage, der læser.
I eksemplet på næste side har vi brugt overskriften “Specialer” for at berettige, at nu
kommer der en lang og liste af ord.

Opdater dine
kontaktinfo
Meningen med din LinkedIn profil er, at folk skal opdage dig og meget gerne kontakte dig, så
sørg for, at dine kontaktoplysninger altid er up-to date.
Sådan gør du...
Når du står på din egen profil, skal du kigge
ud i højre spalte og lidt ned for at finde det
sted, hvor du kan rette dine kontaktinformationer.
Vi anbefale, at du opdaterer følgende:
• Hjemmesider
• E-mailadresse
• Telefonnummer
• Firmaadresse
• Twitter
• Fødselsdag
Du skal ikke være bange for at dine kontaktoplysninger bliver misbrugt – hvis folk
ikke er connectet med dig, kan de ikke se dit
telefonnummer eller din mailadresse.

Tip om hjemmesider
De fleste af os har kun én hjemmeside,
men der er plads til, at du kan indtaste tre hjemmesider. Vi anbefaler at
du bruger alle tre felter og blot linker
til undersider på samme side, som du
ønsker folk skal besøge. På den måde
får du brugt alle tre felter.
Vi anbefaler også, at du i rullemenuen
til højre for hjemmesideadressen vælger “Anden”. Hvis du gør det, dukker
der nemlig en ekstra tekstboks op,
hvor du kan skrive en iøjenfaldende
tekst.

Anbefalinger
Sådan gør du
Når du vil anbefale andre, så skal du
besøge deres profil og lede efter de
tre prikker til højre for deres profilbillede. Under prikkerne er der en
menu, hvor du blandt andet kan finde
muligheden for at anbefale dem. I
samme menu kan du bede om selv at
blive anbefalet.

Få mange anbefalinger
Hvis du gerne vil have mange anbefalinger, skal du selv være flittig til at
anbefale andre. Vores erfaring siger,
at du cirka får én anbefaling for hver
fem anbefalinger, du selv giver.

Dit CV
Da LinkedIn kom frem handlede alt om CV'et. I dag er der kommet så mange
andre måder at kommunikere på, at CV'et i salgs-øjemed er trådt lidt i baggrunden. Men du skal stadig have styr på det.
Optimer til skimning
Hvis du antager at dine kontakter
bruger ultra kort tid på at skimme dit
CV igennem, er du meget godt stillet.
Den typiske bruger på LinkedIn har
super travlt og er på LinkedIn for at
løse en opgave, så de har ikke tid til
at nærlæse dit CV - det er kun rekkruteringsfolk, der gør det. Dvs. at du
skal bygge dit CV op på en måde, der
understøtter denne skimme-adfærd,
og det gør du ved at:
•
•
•
•
•
•

Bruge overskrifter
Bruge visuelle elementer; aller
helst video
Lave korte tekstbidder
Skabe plads på siden ved at bruge
mange linjeskift.
Stille spørgsmål for at fange opmærksomhed
Være meget klar i spyttet ift. hvad
dine besøgende skal gøre, hvis de
er interesserede i at lære dig bedre
at kende.

Brug din nuværende stilling som annonce
Når du kigger på dit CV, så skal din
seneste stilling gerne være den der
fylder absolut mest, og dine tidligere
stillinger må meget gerne være ganske kort beskrevet. Vi anbefaler dette
for at forenke budskabet om, hvem
du er. Der er ingen, der er tjent med
at vide, at du både har været blom-

sterhanlder, bager og murer. Så træf
et valg, og find ud af, hvad du gerne
vil kendes for, og det er typisk det du
laver nu. Brug så alle så dine ressourcer på at fortælle om det.
Hvad med hullerne i CV'et?
Det gør ikke noget, at du har et hul i
CV'et, for det er de færreste, der opdager det. Så som udgangspunk, så lad
bare hullerne stå.
Hvis du absolut vil lappe huller er det
nemmest at skrive dit frivillige arbejde eller din hobby ind som stillinger
- og så lade dem strække sig ud over
dine huller.

Få en personlig
adresse til din
LinkedIn profil
Din personlige LinkedIn profil har
en eksakt adresse ligesom alle andre
internetsider, men hvis du ikke har
gjort noget ved den, er den lang og
fuld af tilfældige tegn og numre.
Det kan du nemt ændre: Du finder
adgang til din personlige profiladresse i højre spalte, når du står på din
egen profil.

Brug din personlige adresse på
visitkort og i e-mail-signatur
Den tilpassede adresse gør, at du let
kan linke til din profil fra andre sociale medier, på visitkort, hjemmesider
eller fra din e-mail-signatur.

Vil du have
mere...

Ville mere træning i LinkedIn hjælpe dig? Så anbefaler vi, at du kommer til en
af vores gratis peptalks - enten i den virkelige verden eller på nettet.
Kontakt Jacob for at få mere at vide: jacob@linkedinsider.dk eller 27 73 54 54

