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Er det fjollet eller fornuftigt at netværke?  
 
Iværksætter Christian Weis Højfeldt fortalte om sin 
karriere i IT-branchen og den måde, han kontinuer-
ligt udvider, vedligeholder og bruger sit netværk til 
inspiration, udvikling af samarbejdsrelationer og – i 
sidste ende – salg / vækst.  
 
Christians virksomheder har modtaget Gazelle-
prisen 7 gange, så selvom han gør sig i IT-branchen, 
kan vi andre helt sikkert blive inspireret af hans 
metoder.  
 
Vi ved alle, at det tager tid at opbygge tillid, og en af 
de vigtige ting, han pointerede, var, at tillidsfulde 
relationer er vores hver-isærs guld; noget, der - 
modsat strategier og salgspipelines - ikke kan 
kopieres af andre. Og disse relationer ligger i vores 
netværk. 
 
Christian bruger en ”3 trins-model” i sit eget 
netværksarbejde: 
 

1. Han møder alle mennesker - uanset om det 
er privat eller professionelt – med åbent 
sind og en nysgerrighed på at høre hvem de 
er, og hvad de står for. Særligt interessante 
personer husker han; de er hans leads. 
Det er dét, han kalder sin 
”screeningsproces”. 

 
 

 
 
 
 
 
 

2. Han gør en indsats for at lave kaffemøder 
og bygge personlige relationer til sine leads 
og på den måde gøre dem til værdifulde 
dele af sit netværk. 

3. Han rækker ud i sit netværk – spørger dem 
til råds, fortæller om sine planer og 
produkter …. og derigennem skaber han 
salg som en win-win.  
Han er meget bevidst om, at når man skal 
”sælge” til nogen, man kender, så drejer det 
sig i høj grad om at have fokus på, hvad 
man kan give den anden, og derefter hvad 
man kan udrette sammen.   

 
Han bruger forskellige metoder, når han arbejder 
med salg: Han ringer op, han bruger Linkedin til 
enten at kontakte direkte eller få en introduktion 
eller han deltager i sociale/business netværk. Han 
er meget bevidst om at lægge Sælger-Helge-
attituden fra sig, og i stedet være sig-selv, troværdig 
og personlig.  
 
Vi kom langt omkring og Christian delte generøst ud 
af sit inspirerende, mentale maskinrum. Det afsted-
kom flere forslag til emner i netværket – og allerede 
næste gang sætter Betina og Theis derfor punktet 
”Min personprofil og salg” på dagsordenen.  
. 

 Vi ses! 
Jørgen, Michael, Dorthe og Betina 
Frederikssund Erhvervsnetværk 


