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I denne tid kører driften på et langt lavere blus hos mange virksomheder. 
Det er nu tid til udvikling. 

 
Denne model gør, at du bliver i stand til at tænke mere kreativt 

ved at tage det, som du allerede kender, og sætte det sammen på nye måder.
 

Din nye virkelighed gør, at du kan fokusere på de opgaver og projekter, 
som du har udskudt. Det er nu, du har tiden. 

Når  først hjulene kører igen, er det tid til at drifte.
 

Modellen er tilpasset den nuværende krisesituation, 
som mange virksomheder befinder sig i. 

 
Modellen kan bruges af dig som virksomhedsejer og -leder 

til at gøre dig en række overvejelser om, hvordan du kan 
komme gennem krisen og videre på den anden side.

 

Drift & Udvikling



Opdater din kundeliste.
Inddel kunderne ift. omsætning, købshyppighed og produktkøb.

Vurder hvad du kan gøre for at øge behovet for produktet. 
Overvej om produktet kan bruges oftere, flere gange og i andre sammenhænge.

 
Bed dine kunder om en anbefaling. 

Det er en blåstempling af dig og din virksomhed. 
Det er den bedste markedsføring, du kan få, 

og den skaber en troværdig relation mellem dig og dine kunder. 
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Analysér dine kunder i forhold til de tre kategorier influenter, køber og bruger. 
De er ikke nødvendigvis én og samme person.

Det faktiske køb af dit produkt afhænger af faktorer 
såsom muligheden for at købe, behovet og rådighedsbeløbet. 

 
Købsprocessen kan bestå af flere personer, som kan påvirke købet. 

Det er influenter, som har indflydelse og en mening om købet.
Køber er ikke nødvendigvis bruger af produktet.

Bruger kan være influenter og køber, men kan også være tre forskellige personer.  
 

Tilpas din markedsføring til personer, der har indflydelse på købet og som rent
faktisk tager beslutningen om købet.
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Fokuser på de produkter som du evt. har i pipeline og 
ikke har haft tid til at udvikle og introducere for dine kunder.

 
Det kræver samtidigt ordentlig planlægning og strukturering af din hverdag. 

Især i forhold til hvad du bliver nødt til at gøre (need to do), 
og hvad der ikke er nødvendigt lige nu (nice to do). 

Denne metode øger samtidigt din produktivitet.
 

Ved at udnytte dette potentiale får du skabt nogle ringe i vandet, da du allerede 
 kender din nuværende kundegruppe, har opbygget et navn/brand, har erfaring

i forhold til markedsføring og profilering samt salgskompetencer.
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Det handler om at have både en logisk og intuitiv tilgang 
i forhold til udvikling og reducering af risici.

Vores nuværende virkelighed gør, at du må gribe mulighederne og tilpasse dig 
situationen og de forandringer, der sker i omgivelserne.

 
Ved at lancere nye produkter skaber du en synergieffekt i forhold til din

markedføring. Det kræver, at du bevarer samme kvalitet og er 
konsekvent i forhold til genkendelighed af dit produkttilbud til kunden.

Du må vurdere, om du har ressourcer til at udbyde både dine eksisterende 
og nye produkter til dine nuværende og nye kunder, 

når du begynder at drifte på fuldt blus igen.
 

Indhold fra punkt 1, 2 og 3 kan med fordel bruges her.
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Du skal gennem krisen og på den anden 
side. Jeg hjælper dig gerne videre, 
så ring eller skriv endelig!
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