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Hur man förhindrar att kunden 
avbokar eller skjuter upp mötet
Det är i kundbesöket som affärsrelationen på allvar 
utvecklas. Men då är det givetvis en förutsättning att 
kundbesöket blir av. 
 
Idag lider många säljorganisationer av uteblivna 
kundbesök, man kliar sig i håret och undrar vad som kan 
få kunderna att prioritera mötena i större utsträckning. 
Få saker är så irriterande för en säljare som ett inställt 
möte; det sabbar planeringen och riskerar att äventyra 
budgetuppfyllnaden.

Kunden av idag är upptagen, uppkopplad, mobil och 
självständig. Många kunder vill sitta i förarsätet och gör en 
hel del research på egen hand via hemsidor, sociala medier 
och sökmotorer (läs om digital leadsgenerering här). Men 
enligt Forrester research, har kunden ett önskemål om 
att interagera med säljare fram till dess att de är 60-90 
% klara med sin köpbeslutsresa. Det gör att säljarens roll 
som idéskapare och utbildare är mycket viktig (länk till vår 
rapport Säljskolan del 1: Du måste utbilda innan du säljer). 
Det innebär att kunden har anpassat sin köpbeslutsresa, 
och många gånger har en unik (och dold) säljcykel. 

Enligt IDC Research, så har 85 % av alla säljare svårt att 
uppnå budget.Det innebär att ni måste både ta kontroll  
över vad som stoppas in i säljtratten (prospekts, bokade 
 

möten etc.), men såklart också jobba med säljarnas 
färdigheter. Så hur säkerställer ni att de inbokade besöken 
verkligen blir av? Jo, det handlar om att förstå vilka 
drivkrafter kunden för att vilja träffas.

5 sätt att få dina kundmöten  
att sitta som superlim
1. Kom ihåg att mötet börjar redan den dagen du bokar 
in det. Detta startar genom att du skapar förväntningar 
hos kunden.

2. Boka dina möten i möjligaste mån inom 3 veckor. Så 
himla mycket kan hända på kort tid. Ju snarare i tiden du 
bokar in besöket, desto färskare är förväntningarna på 
besöket.

3. Inför mötet, interagera med personen på LinkedIn 
genom att skriva ett personligt meddelande i din inbjudan 
att du ”ser fram emot det stundande mötet”.

4. Vårda kunden under tiden från inbokning till mötet 
äger rum. Identifiera relevant content att vårda och 
utbilda kunden med under tiden fram till mötet genom 
e-post och sociala medier.

5. Bygg en bekräftelse strategi. Återbekräfta mötet till 
kunden så nära inpå mötet som möjligt. Tillämpa olika sätt 
att återbekräfta morgon- och eftermiddagsmöten. Vänta 
inte, sätt igång direkt med de nya rutinerna!

Vill du veta mer om hur ni kan accelerera er försäljning, kontakta Protosell idag, och lär dig mer om hur vi 
genererar leads och bokar in framgångsrika möten, digitalt och fysiskt!
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