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  7 gode tips 
til hvordan du 

kan øge din 
omsætning! 
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Glade og tilfredse medarbejdere skaber glade kunder,  
glade kunder skaber kundeloyalitet,  

kundeloyalitet øger gennemsnitskøbet pr. kunde  
og herved øges den samlede omsætning. 

 
For de fleste virksomheder, er det blot få enkelte tiltag der skal til, for at 
optimere bundlinjen.  
Ved at tænke i nye baner og udvikle dine evner inden for salg og service, 
kan du både optimere din omsætning og samtidig sikre dig flere loyale 
kunder.  
I det følgende får du 7 gode tips til hvordan du øger din omsætning.  
 
Vi håber at bogen kan være med til at skabe mersalg i din butik. 
 
God læselyst 
Admind A/S 
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1. En professionel velkomst 
Det førstehåndsindtryk du giver dine kunder, er utroligt vigtigt. Det er 
nemlig allerede ud fra førstehåndsindtrykket, at dine kunder danner sig et 
billede af hvilken mennesketype du er, og helt automatisk forsøger at 
forudse hvordan du vil agere i fremtidige scenarier.  
Det er derfor vigtigt at have fokus på at give dine kunder et godt 
førstehåndsindtryk.  
Det er først og fremmest vigtigt, at du viser kunden at du er tilgængelig, 
ved at byde kunden pænt velkommen og tilbyde din hjælp.  
Derudover er det vigtigt at holde øjenkontakt med kunden, da du på 
denne måde signalerer troværdighed.  
Uanset om du taler eller lytter, er øjenkontakt en effektiv og god måde at 
vise din interesse i den person du kommunikerer med.  
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2. Skab merværdi for dine kunder  
Du kan skabe merværdi for dine kunder, ved at yde en ekstra god service. 
Det er vigtigt at man formår at få skabt merværdi for sine kunder, da det 
er måden hvorpå man kan adskille sig fra sine konkurrenter på markedet.  
Det kan samtidig resultere i flere loyale kunder i din virksomhed, idet 
kunderne ikke blot køber dit produkt, men også har valgt dig netop fordi 
de ved at de får en ekstra god service!  
Kunden køber således ikke kun dit produkt, men også dig! 
 
3. Service skaber salg 
Sørg for at være hjælpsom og stede overfor dine kunder. Denne ekstra 
indsats betaler sig, da kunderne hurtigt opfatter dig som troværdig og 
derved bliver trygge ved dig.  
Det smitter af og øger kundens tillid til at produktet er i orden og at 
servicen er god, hvis produktet mod forventning skulle fejle noget.  
Når du kan mærke at kunden har opbygget tillid til dig, kan du forsøge at 
optimere salget, ved at foreslå et andet produkt, som har relevans for 
kunden.  
Eksempelvis hvis kunden er på udkig efter et jakkesæt, ville det være 
relevant at foreslå et slips til jakkesættet.  
Det er vigtigt, at du formulerer dette som en god service og en ekstra 
hjælp, således at kunden ikke opfatter det som anmassende eller 
påtrængende.  
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4. Kropssprog og den rette fysiske afstand  
Din krops position har en stor indflydelse på, hvordan andre mennesker 
opfatter dig og forholder sig til dig.  
Vil du komme godt fra start, er det vigtigt at du har et positivt og 
interesseret kropssprog.  
Hav et åbent kropssprog, der peger mod dem eller den du kommunikerer 
med. Det er vigtigt, at du husker, at kropssprog betyder vanvittigt meget, 
når du lytter.  
Måden du via dit kropssprog reagerer på andre, har en stor indvirkning på 
om dem du interagerer med, nyder at tale med dig.  
Derudover betyder den rette fysiske afstand til kunden utroligt meget. 
Står du for tæt på kunden, kan du virke grænseoverskridende og står du 
for langt væk, kan du virke distanceret.  
Det er ikke vanskeligt at finde den rette afstand til kunden, hvis du blot 
husker “de tre rigtige afstande”: intim, social og faglig.  
Ved intimafstand rør I næsten hinanden, ved socialafstand står I én 
armslængde fra hinanden, mens I ved fagligafstand står ét bens længde 
fra hinanden. 
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5. Vær ærlig omkring dine produkter 
Har dit produkt eventuelle mangler eller udfordringer, så er det vigtigt at 
synliggøre dette, da det øger kundens troværdighed til dig. Det er derfor 
vigtigt, at du er ærlig omkring dine produkter, da det før eller siden vil 
blive gennemskuet.  
Dette kan få alvorlige konsekvenser for din virksomhed, eksempelvis i 
form af et dårligt image og omdømme, eller uheldige anmeldelser på 
internetsider såsom Trustpilot og Facebook. 
 
6. Gør salget personligt, uden at være 
påtrængende  
Det er vigtigt at få etableret en god kunderelation, inden du ansporer 
kunden til at købe mere, ellers vil kunden hurtigt miste tillid til dig og 
opfatte dette som påtrængende.  
En måde at opbygge en god relation til kunden, er ved at spørge ind til 
dem, tilbyde din hjælp og vise at du er til stede og interesseret.  
Når du føler at du har vundet kundens tillid, kan du forsøge at ”slå” på det 
I har talt om.  
Arbejder du eksempelvis i en tøjbutik og servicerer en kunde, der 
fortæller at han/hun har et lille barn, kunne det være relevant at nævne, 
at butikken har en børnetøjsafdeling.  
Det værste der kan ske, er at kunden takker nej! 
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7. Giv kunden en anledning til at komme 
igen 
Formår du at give dine kunder en god oplevelse, er der stor sandsynlighed 
for at de kommer igen og måske endda spreder budskabet om den gode 
oplevelse hos dig via word-of-mouth.   
Du kan også give kunden en direkte anledning til at komme igen, ved 
eksempelvis at gøre opmærksom på et tilbud din virksomhed kører i en 
tidsbegrænset periode.  
 
 
 
 


