
Framgångsformel
Det klassiska inbördes förhållandet 80 – 15 – 5 är en framgångsformel som 
du bör fundera över. Det låter som sunt förnuft och enligt mig är det så. Men, 
tyvärr är det alltför många s k säljare som missat denna insikt. 

Det matematiska förhållandet är ju inte det viktigaste  utan snarare storleks-
förhållandet i sig, d v s att attityd är väsentligt viktigare än teknik o s v.

‣ 80 % attityd
Det är viktigt att du tränar på hur du vill att din kund ska uppfatta dig. 
Se till att vara glad, engagerad, kunnig och intresserad av din kund och 
de problem som finns i  företaget.

‣ 15 % H R F 
Du ska  klä  dig efter den kund som du ska  träffa just nu. Att du är hel, 
ren & fräsch [HRF] är för mig enbart ett måste. Om du kommer ofräsch 
till ett möte, är det sista gången du är där. Du använder din skjorta  en 
dag och du har hela och putsade skor.

‣ 5 % teknik
Hur presenterar du din produkt på bästa  sätt, hur kopplar du samman 
den med din kunds problem och hur presenterar du dig själv. Var försik-
tig med teknik. Din kund kanske  inte kan så mycket och då kommer 
han/hon känna sig i underläge.

Ett vanligt scenario
En varm och vindstilla dag ligger du och slappar på en strand i Karibien. Du är 
sugen på något svalkande. Plötsligt dyker det upp en ”säljare” som  erbjuder 
en liten stunds svalka i form av skivad vattenmelon i en ishink.

Vad gör du hur agerar du om säljaren är,

‣ Ofräsch och otrevlig?
Ganska enkelt val ..

‣ Smutsig och otrevlig men med en skinande ishink och fin frukt?
Hmm, lite svårare val ..

‣ Hel, ren, väldigt trevlig och säljande?
Honom tar vi ..

‣ Fräsch, snygg, väldigt trevlig och säljande men taskig frukt och 
smutsig ishink?
Hmm, vad gör du nu?

Vad betalar du själv för?
Vad betyder säljarens olika ingredienser för dig procentuellt? Är du villig  att 
köpa från en säljare som är ofräsch om produkten är ok och priset är korrekt.

...............Attityd?  

...............H L F?  

...............Teknik?  

...............Prissättning?  
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