
Lær at sælge 
med LinkedIn

28. januar 2021 – Dag #1

Profiloptimering + søgninger & connect



Jeres undervisere i dag...



Teknik først...

- Virker din lyd?

- Tænd dit webcam! J

- Har du prøvet Zoom før?

- Test af chatten

- Test af "raise hand"...

- Spørgsmål?



Gustaf Fagerberg A/S
"Plan21"
Forløbet der er planlagt



Feedback på 
profilen

Feedback og øvelser. 

Søgninger:

Spar tid i jeres 
opsøgende 

salgsarbejde og lær at 
skrive menneskeligt. 

J

3 + 3 timer

28. januar

1:1 coaching

Her bliver I rykket for 
vildt. 

Altså, resultaterne 
begynder at komme.

60-90 min. 
pr. deltager

24-26. marts

Forstå at lave 
relevant 
indhold

Indhold er en svær 
størrelse.  

Det løser vi sammen 
denne dag.

6 timer

22. februar

Telecoaching
1:1 sparring

Live sparring i store 
lokaler, hvor I sidder 

hver for jer.

Vi hjælper ALLE med 
at booke deres egne 

møder og sparke døren 
ind.

6 timer

14.4 // 6.5 // 26.5



Et par ord fra Susanne...



Direktøren for det hele! 



Så går vi i gang...



Hånds-
oprækning:

Hvem har SET
videoerne i  
”kursusforberedelser” 
til i dag? J



Feedback 
på Profilen

Personlig 
plan

Smerter 
& 

drømme Sales 
Navigator

Søgninger 
& Connecte



Agenda

- Før frokost:

- Feedback på profilen

- Efter frokost:

- Søgninger, connecte & Sales Navigator



Hjernehvile...

5 minutter...

5 minutter...

5 minutter...

5 minutter...

MAD i 60! J



Husk at lave 
noter i dag… J



Jeres hjerner kan ikke rumme alt…

Besøg dette link: 

www.linkedinsider.dk/kursusmaterialer



https://www.linkedinsider.dk/kursusmaterialer



Virker dit Social Selling Index?



Bordet rundt...



5
Er på LinkedIn flere gange om dagen, 
er slet ikke bange for at bruge 
platformen og deler mit eget indhold!

4
Logger på LinkedIn, og er aktiv, connecter
selv med mennesker jeg ikke kender...og 
har prøvet at dele indhold!

3 Logger på flere gange om ugen, og er en smule aktiv, 
ved at like, kommentere og skrive beskeder...

Hvor 
er du?

2 Logger på, "kigger" for det meste, og gør ikke noget særligt...

1 Har profil, men bruger den aldrig...(men vil gerne). J

©
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Hvor er du?

• Navn & titel?
• (evt. Social Selling Index?)
• Hvilket trin er du på?
• Forventninger til i dag?

Der kommer en øvelse senere, hvor 
du skal fortælle hvad du laver... J

På 90 sekunder…



ting før vi 
starter…





"Mental ramme"



Belastnings-
zone

Udviklings-
zone

Komfort-
zone 

🤯

😄
😐

• Al udvikling foregår i dialog 
mellem komfortzonen og 
udviklingszonen

• Min opgave er at byde op til 
dans i udviklingszonen...

• Jeres opgave er at være åbne
og modige

• God nyhed: Ingen af vores 
kursister er døde af vores 
undervisning…endnu…

Kilde: Adfærdspsykolog Lev Vygotsky, 1934



I sidste ende...vælger I 
selv, om det vi siger er 
rigtig for jer… J





Hvis du skal i gang 
med at løbetræne...
så få en løbekammerat.



Derfor får du 
en buddy... J



Team # Cool Person 1 Cool Person 2

Team 1 Carsten (cm) Jan-Erik (jeh)

Team 2 Frederik (frr) Tomislav (tan)

Team 3 Martin (mkl) Thomas (ttj)

Team 4 Mette (amt) Michael (mni)

Team 5 Allan (agr) Susanne (ss)

Team 6 Ole (ols) Johnny (jst)

Team 7 Robert (rsh) Jimmy (jrw)

Team 8 Salam (sas) Benny (bb)

Buddy's Forever J





Hvis I ikke planlægger 
tiden efter i dag...



Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6

Aktivitetsniveau

😀

😐

🤯☎



Find tiden i 
kalenderen! J



1. Åbn kalenderen

2. Find 60-120 minutter fordelt over 1 uge

3. Book en aftale med dig selv 
– de næste 4 uger frem! J

Planlæg investering i tid! Første
øvelse



For at sikre jeres 
aftaler med jer 
selv...



Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6

Aktivitetsniveau

🤯



Hjælp din
buddy!



Buddy-talk 1 Buddy-talk 1 

Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6

Aktivitetsniveau

😀
😟



1. Kig i kalenderen igen...

2. Aftal et telefonmøde på 15 minutter 
om 14 dage!

3. ...og ét mere om 1 måned fra i dag! 

Lav en aftale med din buddy Anden
øvelse



Jeres kunders 
smerter og 
drømme…



Hvor mange af jer har 
skrevet smerter og 
drømme ned?

?



Hvad er I 
kommet frem til?

Tredje
øvelse



1. Hvad er din titel og hvad hvad laver du?

2. Hvem er din målgruppe?

3. Hvilken smerte (drøm) er du kommet 
frem til at dine potentielle kunder har?

Vi skal lære jer at kende nu...
Tredje
øvelse



1. Alle læser deres smerte/drøm op – er 
der flere der har den samme, så ræk 
hånden op, når det bliver sagt…

2. Vil det give mest mening at alle 
udstråler det samme?

3. Eller vil I teste af forskellige?

Øvelse
Skal I alle have det samme 
fokus, eller er bredere bedre?



Profilen

Sales 
Navigator

Direkte 
salg: Søge 
& Connecte

Personlig 
plan

Smerter 
& 

drømme



Her er hvad vi skal nå på jeres profiler...

- Jeres profilbilleder

- Feedback på overskriften 

- Feedback på profilbanner

- Introduktion til "navne-tricket" J



Husk dette…

Jeres profiler skal altid 
være kundeorienterede





Tre ting som afgør 
interessen for jer…

1. Profilbilledet 

2. Jeres navn

3. Jeres overskrift





Profilbilledet



Jesper Bergstrøm
Ekspert i kropssprog

Ven?

Fjende?

Sexpartner?



Hvem ligner en kommende ven her?



Ligner han en du vil handle med? 



Jeres tur... J



Hvordan er jeres 
profilbilleder?

Fjerde
øvelse



Hvem vil 
i den varme 
stol? 

Fjerde
øvelse



Nogle retningslinjer 
til jeres næste 
fotograf...



Selfies

Facebook humor

Feriebilleder

Dårlig fotokvalitet

Urolig baggrund

Undgå sort/hvid

Produktbilleder

Imødekommende

Professionelt

Vellignende

Ingen distraktioner

Kun dig i portrættet

Up to date

God opløsning



Undgå selfie-afstand



Giv din buddy
feedback på 
billedet… J

Femte
øvelse



Overskrift 
til profilen



Skabelonen 
vi anbefaler



Spørg til smerte Løsning
Opfordring til 

handling

”Hader du kold 
kanvas?”

”Så lær at sælge med 
LinkedIn” 

”Connect med mig 
og kom til gratis 

peptalk”

Feedback først...
-bagefter gør vi den skarpere! J

Sjette
øvelse



Hvem vil i 
den varme 
stol? J



Introduktion til
"navne-tricket"



Hvad er det?





Det er effektivt...men 
også kontroversielt!



Stopkraft
Kun et formål:





Fang interessen fra den besøgende

- Have stopkraft 

- Skabe nysgerrighed

- Love noget værdifuldt væk

- Fremkalde hv-spørgsmål

- Være præcis
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Fordele Ulemper

• Cirka 40 % mere trafik

• Folk ved hvad du laver inden 
de har mødt dig

• Du bliver ekstremt tydelige i 
søgeresultaterne (!!!!!)

• Google tror, at nogen hedder 
det du har skrevet til 
efternavn...

• Man må ikke for LinkedIn; 
men de straffer det først sent! 

• Det virker anmassende

• Det forringer søgbarheden af 
dit eget navn

• Det bliver besværligt at tagge 
dig i indlæg

Navnetrick’et



Hvor er 
stopkraften
i dit budskab? 

Syvende
øvelse



Gør teksten på din profil færdig
1. Tag udgangspunkt i din overskrift – har du

ikke lavet den, så gør det først! J

2. Vil du bruge "navne-tricket"?
Stil dig så selv spørgsmålet: Hvor er stopkraften? 

3. Lav gerne formuleringen inde på LinkedIn, for at 
sikre dig at du har tegn nok J

4. Tal med din buddy: Er dit navne-trick og overskrift
er fangende?

5. Kald på os for sparring! J

Syvende
øvelse



Punkt 2, læsestof:
”50 overskrifter lige til at stjæle”



Hvem vil have 
feedback på 
profilen nu?



Profilbanner





Hvem har nået at lave 
profilbanner til i dag?



Feedback-runde...



Har du brug for at 
gøre det bedre, 
eller få det lavet?



canva.com



Inspiration til 
fremtiden...



Find flere billeder... (også til indhold!)



Frokost 
til kl. 13.00



Profilen

Sales 
Navigator

Direkte 
salg: Søge 
& Connecte

Personlig 
plan

Smerter 
& 

drømme



Salgspsykologi på 
LinkedIn



På LinkedIn..



…er det eneste I 
sælger…



…retten til næste 
fase i salget



Opdage hinanden
Skrive 

sammen
Snakke i 
telefon MødesConnecte

Del-
accept

Del-
accept

Del-
accept

Del-
accept



Det handler om at…

…varme din 
potentielle  
kundens 
nikkemuskel
op…



Opdage hinanden 
Skrive 

sammen
Snakke i 
telefon MødesConnecte

OK OK OK OK



Opdage hinanden
Skrive 

sammen
Snakke i 
telefon MødesConnecte



Konklusion: 
LinkedIn er udelukkende løftestangen til første opkald



Godt råd: 
Find p-pladsen til dine 
holdninger om andre 
mennesker, så længe du
er på LinkedIn.



Skal I connecte
med mennesker I 
ikke kender?



JA, DET SKAL I! J



I kan kun blive 
sociale sælgere…



-hvis I accepterer at 
connecte med 
mennesker I ikke
kender. 



-hvis I accepterer at 
connecte med 
mennesker I ikke
kender. Punktum!



Undtagelsen





Kvalitet kontra
kvantitet...



Kvalitet

Kvantitet

Social 
sælger

Begynder

Relations-
bygger

Samler



Hvor er du?

1. Kig på modellen

2. Fortæl din buddy
hvor du er placeret?

3. Fortæl din buddy
hvorfor du er der? 
(Skyldes det en begrænsende overbevisning?)

4. Hvor vil du gerne hen? J

Ottende
øvelse



Hvor er du på modellen?



Søgefunktionen
-kom tæt på målgruppen



Hvor mange har lavet en 
søgning på målgruppen 
til i dag? J



Runde: Dine potentielle kunder...

- Hvilket resultatet har du fået frem på LinkedIn?

- Hvilket område kommer de fra geografisk?

- Hvilken branche arbejder de i?

- Hvilken titel har de?



Boolske
søgninger



George 
Boole

(1815-1864)



Brug 4 minutter på at læse...



Gør søgeresultatet bedre...

1. Læs Martins artikel

2. Prøv "boolsk" søgning af

3. Gør det noget godt
for din søgning?

4. Gem søgningen et sted! J

5. Vi skal bruge den senere...

Niende
øvelse



Alle skal have en
søgning lavet, før vi
går videre...
(HUSK: Behold vinduet med søgningen – vi skal bruge den snart igen... !)



Hvad betyder 
Premium?



Premium

Busin
ess 

Plu
s

Sales Navigator Recruiter
Enterprise





Mere værdi for jeres tid:

- Ubegrænset antal søgninger

- 23 unikke søgefiltre fra start – med specifikke funktioner

- Se hvem der har skiftet job & hvem der har været aktive



Arbejdet med søgningen...

- Lav en søgning som ligner den vi har lavet i LinkedIn.com!

- Gem søgninger, find dem og forstå dem...

- ”Create Lead List” – smutvej til at arbejde effektivt! J

"Live"
øvelser



Lav den samme søgning...
- Er din søgning i Sales Navigator blevet bedre?

- Hvilket område kommer de fra geografisk?

- Hvilken branche arbejder de i?

- Hvilken titel har de?

- Fx: Hvor mange ansatte må de gerne have?

- Fx: Hvor mange år må vedkommende have været i stillingen?

- Eller prøv nogle af de andre mange filtre der er tilgængelige...

Øvelse –
jeres tur!



Hvordan er dit
sørgeresultat nu?



Hvordan får 
I andre i dialog
på LinkedIn?



Sælg som 
en læge! 



Hvad er læger 
gode til?



De stiller 
diagnoser...



Der findes to metoder

-Den direkte! J

-Den indirekte! J





Direkte



Stil spørgsmål om at 
få lov til at stille 
spørgsmål

Teknikken



Teknikken
-skåret ud i pap



Første skridt: Connect og spørg om lov



Andet skridt: Vent på svar…



Næste skridt: Send spørgsmålene



Når du får svarene – ring og sig tak…





Indirekte



Så simpelt kan det gøres...



Lav dit 
connection-
script...

1. Formulér et script, baseret på 
hvilken model du gerne vil bruge! 
(Husk: I har kun 300 tegn i en connection-
besked!)

2. Afslut gerne med et spørgsmål, 
som lægger op til dialog! J

3. Spar med jeres buddy – brug os til 
hjælp.

4. Send connection-script afsted til 
dem du fandt i forrige øvelse!

Tiende
øvelse

Her er den DIREKTE model! 



Personlig 
plan

Smerter 
& 

drømme



Når noter bliver til handlinger...



1. Gå sammen med jeres buddy

2. Fortæl hvad du vil bruge den næste 
måneds planlagte tid på LinkedIn til?

3. Skriv det ned – så du ved hvad du skal 
lave i de tidsblokke du har lavet! 

4. Fortæl din buddy hvad du har nået til 
jeres først møde om 14 dage? J

Hvordan skal tiden bruges? Trettende
øvelse



2 ting mere:



Undervisningen kommer op senere...

Egen side: www.linkedinsider.dk/fagerberg



Evaluering – obligatorisk! J

Tidsfrist: kl. 16.15 i dag J



Martin Lund
91 25 45 15
martin@linkedinsider.dk

Jacob Elton
27 73 54 54

jacob@linkedinsider.dk

Tak for i dag
…og connect gerne :-) 

Jannich Rindom
31 21 70 71

jr@linkedinsider.dk


