
En av skolans entreprenörer, Carl Liverstam, delar med sig av sina erfaren-
heter från en ”extrem” säljorganisation när han arbetade jag som Företags-
konsult inom  telekommunikation inhyrd av Tele2 Business. Med andra ord – 
säljare. Företagets säljorganisation är inspirerad från Appco, en av världens 
största säljorganisationer.

Entreprenör
Carl valde dock att säga upp sig ifrån arbetet i ett tidigt skede för att satsa på 
sitt eget företag istället. 

Provision
Säljinsatsen är provisionsbaserad och baseras på nedan beskrivna  nivåer. Säl-
jare  som, i dagsläget, arbetar på nivå 4-5, t ex Crew Manager och Assistans 
Owner, kvitterar ut en lön på 40-60 000 kr netto i månaden. De är mellan 
20-24 år. 

Så här fungerade uppbyggnaden från säljare – till att bli ägare  i sitt eget 
dotterbolag. Det fanns 6 olika nivåer att arbeta  på och säljorganisationen var 
uppbygg på ett tänk som påminner om pyramidspel, som faktiskt håller. 

Nivå 1 - Säljare
Du är ny på företaget och ska inleda din karriär inom organisationen och 
branschen. Du får genomgå en mindre  utbildning tillsammans med din Team-
leader eller Crew manager som i stort sett beskriver 4 enkla steg,

‣  Tell him/her how to do it

‣  Show him/her how to do it

‣  Watch him/her do it

‣  Let him/her do it

Efter att ha genomgått utbildningen på nivå 1 kom Carl till skott direkt och 
hela företaget fick upp ögonen för honom då han levererade på en stabil nivå 
som nybörjare.

Nivå 2 - Ledare
När du som säljare har sålt för 3 000 kr, på en vecka så blir man befordrad till 
ledare. Här har du inga större förmåner. Enda kraven utöver försäljningen är 
att kunna visa upp att du har,

‣ Ledaregenskaper

‣ Är driven 

‣ Har uppsatta mål för varje dag, vecka och månad

Nivå 3 - Teamleader 
När du bevisat dina praktiska ledaregenskaper och din glödande vilja  till 
utveckling blir du befordrad till Teamleader. Nu ska  du skapa ditt eget team, 
med valfria människor eller med personer som ledningen tar in på intervjuer. 

Du får leda ditt team, hjälpa dem och utbilda  dem i försäljning för att få  dem 
att bli så grymma som möjligt och leverera resultat.
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När ditt team sålt för mer än 15 000 kr i veckan under två veckor blir du 
befordrad till Crew Manager. Då leder du mellan 3-5 teammedlemmar.

Nivå 4 - Crew Manager
När du är Crew Manager ska du leda ditt eget team och dina Teamleaders. 
Som bonus får du 25 % på allt som  du själv säljer. Detta innebar att om du 
säljer för 40 000 kr/månad får du 10 000 kr extra i provision, enbart p g a  din 
position. 

När ditt team sålt för mer än 40 000 kr i veckan under tre  veckor blir du 
befordrad till Assistant Owner.

Nivå 5 - Assistant Owner
Som Assistant Owner blir du vVD för företaget. Istället för att få  25 % bonus 
på allt som säljs får du 40 % bonus + 12 kr på varje ”piece” eller ”produkt” 
som säljs av ditt team. 

Systemet var så pass smart i detta läget. För varje ”piece” som såldes la 
Assistant Owner undan dessa 12 kr på ett annat konto. När summan var 
100 000 kr, vilket kanske tar 3-4 månader, använder du dessa  100 000 kr att 
starta upp ett eget dotterbolag i bolaget. 

Din alldeles egen säljorganisation där du får välja utifrån APPCO’s sortiment 
vilket företag du vill konsulta för. Allt ifrån Tele2 till böcker. 

Nivå 6 - Owner
Owner säger allt. VD. Chef. Direktör. William BK. 

”Nu vet jag hur jag ska bygga 
upp min egen säljorganisation”

Carl Liverstam, VD
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