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At sælge, eller ikke at sælge…  

Det er det store spørgsmål! 

Dejligt vejr, skøn udsigt og en fantastisk god 
stemning fyldte rummet, og dagens positive 
meldinger under præsentationsrunden viste, at 
godt salg bestemt ikke er et ukendt begreb hos os! 
Fortællinger om Yellow Monday, fokus på nye 
medlemmer og god gang i konfirmationerne gav et 
godt afsæt for dagens store spørgsmål: At sælge, 
eller ikke at sælge…   
 
Betina lagde ud med at minde os om de 4 typer i 
Whole Brain-modellen (fra det møde, hvor vi lavede 
perleplader!): Den blå rationelle/analyserende type, 
den gule eksperimenterende/kreative type, den 
røde relationelle/følelsesmæssige type og den 
grønne praktiske/organiserede type. Hun gav nogle 
korte eksempler på, hvordan de 4 typer typisk 
tænker & reagerer både som købere og sælgere, og 
vi kunne vist alle godt genkende os selv! 
 
Theis tog over og ledte os gennem en spændende 
proces, hvor vi ved bordene arbejdede med 
spørgsmålene:  

• Hvad er salg for mig?  

• Hvad er det, den gode sælger gør, som får 
mig til at købe?  

• I lyset af den profiltype, jeg er: Hvad er det 
sværeste ved salg for mig? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Den fælles drøftelse bagefter var både spændende, 
personlig og inspirerende, og den bød bl.a. på 
udsagn som f.eks.: Man brander konstant sin 
virksomhed – Det er vigtigt at fortælle, hvilken 
værdi man bidrager med. Eller måske rettere: 
følelsen af værdi! – Sælgeren er en 
samarbejdspartner  - Man kan ikke ramme alle i sit 
salg. Det er vigtigt at virksomheden er Top of mind 
hos kunden. 
 
Der var gode snakke omkring forskellen på køb, salg 
og mer-salg, og hvorvidt der er forskel på, om der er 
tale om en-gangs-salg/”ude af øje, ude af sind”-salg 
eller relationssalg, gen-besøgs-salg og salg af større 
ting.  
 
Mødet var en fin blanding af teori, tanker og helt 
konkrete eksempler på f.eks. den blå og den gule 
tilgang til både køb og salg. Theis sluttede af med at 
invitere til/udfordre på at præsentere sig med en 
30-sekunders elevator/salgs-tale på næste møde. 
Inspiration til elevatortalen blev uddelt – og er også 
vedlagt dette referat. 
 
Næste møde er den 21. juni og afholdes hos Jacob 
på Bautahøj under overskriften SUCCES!!!!! 
 
Vi ses! 
Jørgen, Michael, Dorthe og Betina 
Frederikssund Erhvervsnetværk 


