
Smut!

Det er en lukket

fest!



Velkommen
og introduktion til dagens program



Evolution



Den ”nye økonomi”



Ledelses ansvar



Buyer 2.0

Buyers behavior has evolved and the challenges facing 
sales professionals have never been greater. Thanks to the 
internet and the wealth of information it provides, buyers are 
more informed and more comfortable evaluation purchasing 
options on their own. 

The more information buyers have access to, the less 
dependent they are on traditional sources of information –
including salespeople. 



Hvad vi oplever…



Målsætningen med dagens seminar.



Vi er klar til at tale med dig – og vi ved hvad vi taler om!







SuperOffice

Europas ledende CRM software leverandør



At finde det rigtige ambitionsniveau
er nøglen til succes



Hvem er SuperOffice?

• Vi er passionerede omkring det at udvikle fantastisk CRM software

• Mere end 25 års CRM erfaring

• Mere end 250 medarbejdere i Europa

• Mere end 11,000 kunder

• Mere end 250,000 brugere

• 2014 revenue: MNOK 352,9

• EBDITA 2014: MNOK 77,5

• Datterselskaber I Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, England, 
Lithauen og Schweiz



Vi har vundet flere priser for vores brugervenlighed

2009 2011 2012 2014



Why do salespersons need SuperOffice

https://www.youtube.com/watch?v=HNBzTyt9Ifk?autoplay=1


SuperOffice CRM hjælper dig til at ...

Fange FastholdeFind

..flere kunder!



Vores værdier

• Vi ønsker at være oprigtige i alt hvad vi gør

• Vi tilstræber altid at være ærlige

• Vi mener det er vigtigt, at være venlige overfor alle vi møder

• Vi er her for at forenkle



SuperOffice er en komplet CRM 
pakke af kraftfulde funktioner



Stærk kerne CRM-funktionalitet

• Virksomhed og kontakt
håndtering

• Kalender og
aktivitetsstyring

• Dokumenter, e-mails, 
kampagner og projekter



Marketing funktioner, der hjælper dig med at få flere leads

• Lav selv professionelle kampagner

• Øget konverteringsrate

• Forbedrede kampagne resultater



Salgsværktøjer designet til at sikre lukning af ordren

• Hold styr på alle dine salgsaktiviteter

• Oprette og administrere tilbud med 
ét klik

• Bedre og mere præcist forecast, 
samt nemmere pipeline håndtering



Kundeservice software til forbedring af kunderelationer

• Hold styr på og besvar alle kunde 
henvendelser så hurtigt som de 
kommer ind

• Automatiser reaktioner og håndtering
af sager

• Definer automatiske prioriterings- og
eskalerings regler

• Smart FAQ til at frigørelse af  
ressourcer



Forretningsoverblik med SuperOffice Analyze

• Foretag hurtige beslutninger baseret 
på fakta

• Identificere tendenser

• Motivere medarbejdere

• Del præcise rapporter

• Opret personlige dashboards

• Real-time KPI opdateringer



Anvend SuperOffice hvor og hvordan du ønsker

Cloud Hosted On premises



En løsning

-

Forskellige bruger roller



Service

Bruger

Marketing

Bruger

Salgs

Bruger

Complete

Bruger

Standard

Bruger

Trine Jonas Margrethe JeanetteGöran



SuperOffice CRM bruger roller (Cloud priser)



SuperOffice giver dig værktøjerne til CRM succes

Customer
Community

Videoer

E-Learning

Support
center

Træning

Events/ seminars

Succes programmer

Tips & tricks



Vi lever og ånder for glade 

og tilfredse kunder!





Præsentation af 

SuperOffice CRM verden

Salg & Marketing



Køber 2.0 - udfordringen

• Køber 2 er i højere grad i stand til selv at identificere sine 
udfordringer, diagnosticerer årsagerne og dermed også 
typisk i stand til selv at finde en løsning

• Køber 2 vil således selv styre sin købsproces og dermed 
sælgerens salgsproces.

• Derfor er der større krav til sælgeren, sælgerens 
salgsproces og ikke mindst sælgerens CRM værktøj.



Udfordringer fra hverdagen – hvad hører vi derude?

• Vi mangler leads - og dermed salg

• Hvordan opsamler vi flere nye leads

• Hvordan skaber vi salg til nye leads

• Vi mangler mersalg til vores eksisterende kunder

• Hvordan opsamler vi viden om vores eksisterende kunders behov

• Hvordan skaber vi mersalg 



Case

• Vi har en virksomhed der ikke sælger nok ”mobility” 
produkter

• Virksomheden afvikler en kampagne i Børsen og på 
udvalgte sociale medier for at promovere deres produkter

• Virksomheden vil efterfølgende lave opfølgning til dem, der 
har besøgt deres hjemmeside og vist interesse for eller 
downloadet Whitepaper omkring ”mobility” produkter

• Opgaven er nu at ”fange” leads der har vist denne interesse



Find, Fang og Fastholde et eksempel

Find

• Track leads på 
hjemmesiden

• Fremsøg leads i 
SuperOffice

Fang

• Opbyg kampagne

• Udsend 
kampagne

• Track respons

• Salgsopfølgning 
på respons

• Close salg

Fastholde

• After sales 
service

• Mersalg





Find leads

• I udvalg findes/fremsøges de leads som har vist interesse for ”mobility 
whitepaper download” på hjemmesiden





Udsendelsen generes… (kvalificering af leads)

• Kampagnen udsendes via E-Marketing – målgruppen hentes i det udvalg vi lavede tidligere



Respons på kampagnen (de interesserede)

• De leads der klikker på linket ”kontakt mig”, opsamles på Projekter

• Opfølgningsaktiviteter oprettes automatisk til sælger



Salg fuldender kampagnen

• Sælger ved hvem der er interesseret i produktet, og kontakter kunden

• Via salgsguiden bliver sælgeren guidet igennem processen for at få et 
salg.



Tilbud genereres med tilbudsmodulet

• Udarbejdelse af tilbud



Salgsguide – fuldender kampagnen
• Tilbud sendes til kunden

• Opfølgningsaktivitet planlægges

• Kunden ønsker at handle – tilbud ændres automatisk til ordre, overfører til ERP

• Salget sættes til 100 % automatisk



Måling af værdi på kampagner (Marketing effektivitet)

• Alle kampagner kan spores i SuperOffice

• Vi kan således se, hvilken kampagne der har givet hvilke 
salg

• Rentabilitet kan måles på enkelte eller alle kampagner

• Det kan jo godt være OK at en kampagne ”kun” skal 
generere leads 



Rapportering/statistikker på mobility kampagnen

Opfølgning

• Hvem har responderet ?

• Hvem er kontaktet ?

• Hvem er IKKE kontaktet ?

Salg / Pipeline

• Hvem har responderet ?

• Hvem er der salg på ?

• Hvem har endnu ikke 
registreret salg på ?

Resultat

• Hvem har IKKE 
responderet ?

• Hvem har vi IKKE 
kontaktet ?

• Hvem har vi IKKE solgt til ?



Opfølgning på kampagne - Statistik

• Hvilke virksomheder mangler at blive kontaktet

• Hvilke virksomheder har vi endnu ikke registreret et salg på



Fastholde



Mersalg
• Vi opretter et udvalg med kunder har vist interesse for service.

• Der laves en kampagne til disse kunder med et tilbud på 
servicemodulet – som da vi lavede på emnerne

• Derefter følges der op som hvis det var emner 



SuperOffice 8 – fremtiden



SuperOffice 8 nu i beta – vær med

• Hvad: Hele SuperOffice, alt det nye, alt det kendte, alt det værdifulde

• Hvorfor:

• påvirke fremtiden i SuperOffice CRM

• se nærmere på ’8’ og alle nyhederne

• gøre dig bekendt med det hele og finde nye muligheder

• give feedback på alt du finder

• og ikke mindst stille skarpt på det, der er særligt vigtigt for dig

• Hvordan: tag fat i eller skriv til Martin Houlberg Jensen på martinhj@superoffice.dk

• Hvornår: fra den 5. oktober 2015

• Hvad ellers: spørg Martin eller se mere i beta-programmet på kundeportalen

mailto:martinhj@superoffice.dk


Mange tak!



Afrunding



Tak

og velbekomme
(Vi ved hvem du er………….)


