
BEKRÄFTA TID OCH AGENDA
- Fanns det någon agenda spikad inför mötet? 
- Presenterades en agenda?
- Fick prospektet chans att lägga till några önskemål i agendan/bekräftade
agendan?
- Tid - bekräftade din säljare så att den överenskomna tiden fortfarande
fungerar?

NÄRVARO
- Hålls ögonkontakt mellan din säljare och prospekt?
- Lyssnar din säljare in när prospektet pratar?
- Finns där tydligt kroppsspråk och engagemang när din säljare pratar?
- Är din säljare 100% närvarande i mötet? 

FÖRETAGSPRESENTATION
- Början till slut. Kärnfull inledning till kraftfullt avslut?
- Håller din säljare en röd tråd utan att hoppa fram och tillbaka i
presentationen? 
- Tempo. Prospektet ska inte dränkas i information, och heller inte vaggas
till sömns.
- Anpassades presentation efter prospektets situation?
 

UTMANINGAR/KUNDNYTTA
- Tillåts/förs prospektet mot att prata om sina utmaningar utan att bli
avbruten?
- Hanteras utmaningarna med en potentiell lösning?
- Hittar din säljare någon kundnytta?
- Fråga din säljare vad utmaningarna och kundnyttan var efter mötet, och se
fall ni har samma uppfattning.
 

REFERENSER
- Nämnde din säljare någon referens till er?
- Anpassades referensen efter företaget ni mötte?
- Erbjöd sig din säljare att skicka ett referenscase som liknar prospektets
sitaution?

BESLUTSFATTARE
- Är personen ni sitter med i möte verkligen beslutsfattare?
- Finns det fler beslutsfattare?
- Tog din säljare reda på vad som krävs för att nå ett beslut?

HINDER
Tog din säljare reda på fall det finns några hinder, så som:
- Tidsplan. När i tiden vill de ha lösningen?
- Pris. Vill de ha en bättre eller billigare lösning?
- Närliggande händelser. Flytt av kontor eller liknande.

NÄSTA STEG
- Sammanfattning av mötet.
- Bekräftelse av kundnyttan.
- Nästa steg. Blev det ett ja, ett nej eller ett nytt möte?
- Nästa steg bör bli bestämt och bekräftat på plats innan ni lämnar mötet.

Research on this article is done with the help of Heath Thomas, a health 
technology expert teaching at University of Louisiana.

MALL FEEDBACK
AV PROSPEKTMÖTE 
Idén med sambesök är genialisk; du får ett par extra öron
och ögon, samtidigt som personen kan tillföra värde
under mötets gång. Nedan följer en enklare checklista för
en säljledare som underlag för feedback. I den vita rutan
till vänster om varje rubrik kan betyg sättas från 1-5
beroende på prestation och förbättringsområden. Eller
ännu bättre, skapa dessa feedbackpunkter i ert CRM och
fyll i digitalt! 

Mer tips och inspiration - www.salestailor.se


