
I sportens värld
Lär av alla  duktiga idrottsutövare inom t ex motorsport, löpning, simning och 
skidor. De lägger ned kopiösa mängder träningstimmar för att kunna få fördel 
av starten. En missad start är oftast synonymt med en missad pallplats.

Säljare
Det finns många personer med titeln säljare på sina visitkort. Av alla dessa är 
det maximalt 10-15 % som är riktigt duktiga och levererar resultat som över-
stiger deras egen budget. 

Startsträcka
Som säljare har du inte råd att använda flera veckor efter din sommarsemes-
ter som startsträcka. Du ska komma igång inom en vecka, det är då du börjar 
dra in pengar.

Duktiga säljare har några saker gemensamt,

‣ De planerar sin arbetsdag bättre
- Det innebär att de träffar många fler befintliga och nya kunder.

‣ De bokar fler möten
- Det innebär att de har försprång mot sina konkurrenter.

‣ De kommer snabbare till avslut
- Det innebär fler avslut/år och ett högre resultat.

Framgångsfaktor
När du vinner starten kommer företaget få en mycket längre säljsträcka vilket 
genererar mycket större försäljning och i slutändan ett högre resultat. 

De företag vi coachat till att vinna starten har tjänat så pass mycket pengar 
att de inte  behövt att sommarjobba efter företaget avvecklats. Ganska nice, 
eller hur? Att kunna göra precis vad du vill under nästa sommar.

Högt tempo
För att du ska vara effektiv och produktiv krävs att alla medarbetare har 
samma mål och är villiga att arbeta hårt för att nå en hög försäljning. I början 
av verksamhetsåret finns väldigt lite läxor, inlämningar, prov eller liknande.

Det finns ett ”window of opportunity” som ditt företag kan använda smart. 
När sen alla andra ämnen gör sig mer påminda har du redan arbetat dig gen-
om den stora puckeln aktiviteter - att starta upp ditt företag.

Nice
En bra företagsstart genererar god energi och ett stort självförtroende till 
företagets medlemmar. Att vara före  alla  andra företag skapar bästa möjliga 
förutsättningar att nå både personliga och företagsspecifika mål.

Parallella aktiviteter
Dela upp era arbetsuppgifter på en smart sätt. Sitt i samma rum  och jobba 
om det är möjligt, det skapar mer teamkänsla än om du sitter hemma själv. 
Skapa ett arbetsschema där ni lägger in naturliga pauser. Det finns ingen som 
arbetar effektivt flera timmar i sträck. Kör så det ryker!
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