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Muligheden

Der er mange muligheder for automatisk salg i din virksomhed. Det kan være beskeden med

“beklager jeg ikke nåede dig” til det personlige fødselsdagskort på en restaurant. 

Eller påmindelsen fra en webshop om det produkt du tilføjede til din indkøbskurv - men aldrig

klikkede på “købs-knappen”.  

På tværs af brancher, er automatisering blevet en nøgle til succes: 

Ifølge Gleanster (en amerikansk research virksomhed) har næsten 80 procent af de mest top-

performende virksomheder brugt marketing automation i mere end 2 år.

Nye Kunder : Leads 
Højere omsætning: Salg 
Web : E-handel 
Service: Relationer  
Support: Kundeservice 
Events & Administration 

Men automatisk salg & sporing (marketing automation) er ikke kun for de store virksomheder. 

Mindre virksomheder kan inkorporere automatisering i alle virksomhedens aspekter: 
At indsamle leads, lukke salget, servicere kunden eller tjekke sin to-do liste.  
Når gentagne processer og opgaver automatiseres, kan virksomhedsejere fokusere deres tid
på de mål der virkelig betyder noget - Vækst af virksomeden. 

I denne guide, vil du lære om 25 tips som alle mindre og mellemstore virksomheder kan - og
bør automatisere og om hvordan det at automatisere processen ofte er nemmere end du tror. 

(Foresten hvis du er mere interesseret kan du kontakte Automation People ApS for at høre
hvordan du hurtigt og nemt kan implementere disse. Book en samtale med os her)

Fortsæt læsningen, og opdag hvordan du kan høste fordele og få mere udbytte ved at
automatisere 6 forskellige områder af din virksomhed: 
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https://www.gleanster.com/
https://www.gleanster.com/
http://www.robinlarsen.dk/gn
https://calendly.com/frederik-faester/kundemotor?month=2021-06
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Uanset om du møder nye potentielle kunder eller

svarer dem der allerede har ringet eller emailet, vil

automatiske processer tillade dig at opnå nye leads

og bearbejde leads mere effektivt og hurtigere.
 

1. Svar øjeblikkeligt på en email henvendelse 
Hvis din “kontakt - mig” formular på dit website virkelig betyder: Kontakt mig - og den virker

godt (dvs. folk bruger den!) vil du hurtigt blive overvældet af antallet af emails der afventer dit

svar.  

At svare en email flere dage senere er ikke et valg. Ifølge en undersøgelse der målte kunde- og

leadsvartider, vil selv en svartid på 30 minutter drastisk reducere muligheden for at kvalificere

dit lead (og nærme sig salget), sammenlignet med at ringe tilbage indenfor 5 minutter. 

Med software der automatiserer processen, kan du svare øjeblikkeligt hvér gang - uden at

skulle tænke over det. Istedet for at besvare henvendelser via en emailadresse, så tilføj en

“contact - us” formular til dit website. Det rette stykke software giver dig koden, du kan

copypaste til dit website.

 

Når et prospect udfylder formularen med navn, emailadresse og deres spørgsmål, vil

automatiseringssoftwaren sende emailen med det samme. Svaret vil være en tidligere skrevet

skabelon (template) , men den vil se ud som om du lige har skrevet den til leadet: 

Leads 

Eksempel: 

“ Hej (Fornavn),
 
Tak fordi du kontaktede os.  

Jeg skriver for at fortælle dig at vi har
modtaget din besked om: (note)

Vi vil kontakte dig snarest ” 

Din mulige kunde vil blive glad for at

henvendelse ikke forsvandt i et stort

"sort hul".  

Imellemtiden vil din automatiserings

software tilføje dig, eller en kollega til at

følge op med et telefonopkald eller

email. 3
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Nogle mennesker vil skippe “Kontakt os” formularen og styre direkte efter telefonen. En

telefondialog er en god måde at starte opbygningen af relationen til en potentiel ny kunde.

Uden en opfølgningsproces på det givne lead, kan muligheden tabes efter samtalen. Alt for

ofte er telefonopfølgning fyldt af gode intentioner men dårligt udført. 

Med automatiserings software, kan du lave en intern formular

 der bruges når kunder ringer til dit hoved nr. 

Indtast kundens kontaktinformationer sammen med relevante noter. Dernæst bruger du en

dropdown menu, til at tilføje den person der skal følge op på kunden. Denne formular vil

påminde din sælger om at følge op på sagen. Imens sender softwaren en automatisk

introduktions email fra din sælger (uden at sælger gør noget) til din potentielle kunde. 

 

Når der sendes en introduktions email, 5 minutter efter formularen er udfyldt, vil det se ud

som om at din salgskonsulent påbegyndte sagen lige efter de lærte om den potentielle kundes

opkald. Dit lead vil blive imponeret af din kundeservice, før din konsulent begynder at arbejde 

på sagen.

 

2. Tilføj et indkommende

lead til en sælger 

Leads 

4
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Det er nemt at tabe i “spillet / jagten” frem og tilbage imellem kunder og missede opkald. Især

hvis du driver en mindre virksomhed. 

Eksempel: Du efterlader en voicemail til en potentiel kunde, og han vender tilbage til dig når

du er i møde. Du laver en note, i hovedet, på papir eller en gul lap om at ringe tilbage til

kunden igen når du er tilbage ved dit bord. Men ak, voicemail igen. 

Hvis “legen / jagten” fortsætter, især mens du er ude efter andre potentielle kunder, giver du

måske op til sidst. Enten med vilje, eller fordi du fik for travlt til at huske opkaldet. 

Det betyder at du havde et lead, men at du nu har tabt det.

3. Vind altid “Telefon- spillet” 

Leads 

Ved at bruge software, kan du lave en note i

systemet (på din tablet, smartphone eller bærbar) at

du lagde en besked til dit lead. Ved at gøre det,

skabes der en "Trigger" (en handling) med en

automatisk email: “Jeg har lige efterladt dig en

voicemail. Ærgerligt at jeg lige missede dig! 

Hvis jeg ikke hører tilbage fra dig, vil jeg følge op

imorgen.” 

Softwaren og systemet vil nu minde dig om at lave

opkaldet imorgen som lovet, ingen gule sedler og

ingen tabte leads. 

5
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Når du er på en konference eller til andre events, vil din networking indsats sikkert resulterer i

en stak visitkort. Men det at samle visitkort ind er ikke nødvendigvis målet for dig. Begynd

kommunikationen med dine nye kontakter med det samme, før I begge glemmer hvad I havde

en samtale om (eller værre, før visitkortet møder sin skæbne i vaskemaskinen). 

Overfør kontaktinformationen fra visitkortet ind i dit CRM værktøj, markér (Tag) personen som

en konference- eller eventkontakt. Dernæst kan du bruge dit automatiseringsværktøj til at

schedulere / planlægge afsendelse af en email, og beslutte om du vil følge op en time senere

eller næste dag. 

Selv hvis du skal skrive en kort “godt at møde dig”-email til hver ny kontakt (6 minutter X 10 = 1

times slavearbejde), kan det trække tænder ud. Du kan strømline processen ved at skrive en

email template der føles personlig, men kan tilføjes til hver ny kontakt fra konferencen: 

4. Følg op på netværkskontakter

og styrk relationen

Leads 

“ Hej igen (Fornavn) , 

Det var spændende at tale med dig på konferencen. 

Hvis min hjælp kan være værdifuld for dig, vil jeg gerne høre

mere om din (virksomhed)” 

6
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Uanset hvor fantastiske dine produkter eller services er, skal du ikke forvente at potentielle

kunder er klar til at invitere dig ind i deres email-indbakke. 

Den gennemsnitlige person modtager allerede over 88 business emails om dagen, ifølge

Radicati Group, et tech research firma. Så når det kommer til at indsamle emails (og

permisssions) bør du give før du kan modtage. 

Indhold (Content) er en gave der bliver ved med at give. Ved at tilbyde gratis content, såsom

en e-book, pdf, video eller en anden type ressource (“såsom 25 tips til automatisering…”) til

dem som vil signe op til dine emails, vil du opnå nye leads og vise dem din ekspertise og

"know-how".

Spar din dyrebare tid og gå væk fra manuelle email ressourcer ved at automatisere processen. 

Tilføj en webformular til dit site (eller Facebook, Linkedin eller Twitter konto) der vil håndtere

dine leads der vil have dit content.  

Når et lead indtaster sit navn og emailadresse i formularen, vil software levere dit content til

leadet. 

En anden fordel er, at softwaren identificerer hvilken kilde leadet blev genereret af (annonce,

socialt medie, netværksmøde) og det kan nu hjælpe dig med at måle dine marketingkroners

ROI. 

5. Fang leads ved at

tilbyde gratis indhold 

Salg Højere omsætning
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http://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/Email-Statistics-Report-2015-2019-Executive-Summary.pdf
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Vejen fra at være ukendt prospect til betalende kunder inkluderer et par vejbump. 

Gør ruten klar, og tilføj automatiserede skridt på vejen, det hjælper dine sælgere med at guide

dit lead fra en destination til den næste, derved sikrer du at ingen falder mellem 2 stole eller

stopper undervejs. 

Automatiserings software organiserer den eksisterende process, som salgskonsulenter følger

(eller bør følge) for at lukke en handel.  

Når processen er klart defineret, vil sælgeren eller rådgiveren kunne flytte dit lead fra et

niveau til det næste. Hele tiden sikrer du konsistens og synlighed, om hvor hvert enkelt lead er

og hvor de skal bevæge sig hen.  

Mens salgprocessen kan varierer for hver virksomhed er der nedenstående et konkret

eksempel på, hvordan du kan automatisere en salgs pipeline 

Tænk på automatiserings software, som din “højre hånd” eller som den projektleder du

mangler på dit salgshold. 

Mens softwaren hjælper dit team med at få fokus på de vigtigste opgaver, holder det

også styr på leads der ikke er klar til at købe endnu og sikrer hele processen i kundens

rejse fra lead til livstidskunde - “Vugge til Krukke”. 

Salg Højere omsætning

6. Lav en skabelon for din salgs pipeline 

8
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1. Ny mulighed

Et lead identificeres, når du tagger et lead som en ny mulighed (opportunity). Derefter vil din

software tilknytte en af dine ansatte til at kontakte leadet.

2. Kontakt

Dit lead flyttes nu til næste trin, hvor sælgeren ringer til leadet.

Hvis sælgeren får kontakt, flyttes dit lead til næste trin. Hvis opkaldet går på voicemail, vil

systemet sende en automatisk email som follow-up (se #3 “Vind telefonspillet”). 

3. Behovsafdækning

Sælgeren har nu en dialog med dit lead omkring behov, og hvordan dine produkter eller

services kan skabe værdi. 

4. Kvalificeret

Dit lead bevæger sig nu ind i det trin, hvor din sælger bestemmer sig for om de er kvalificeret.

Det betyder, at kunden har pengene og kan tage en købsbeslutning. Resten af salgsprocessen

udspiller sig nu herfra, med forskellige automatiske aktioner og triggere, der kan blive “vindere

eller tabere” såvel som “måske’er", der ikke er helt klar til at tage en købsbeslutning endnu. 

Salg Højere omsætning

Definér din salgsproces med 4

grundlæggende trin: 

9
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Salg Højere omsætning

7. Fokusér på dine varmeste leads

Du kan have det positive problem at have flere leads end tid til at kontakte dem.

  

Det er et problem, et godt problem, men du skal have løsningen på det. Hvis du aldrig kan

følge med din to-do-liste hvor skal du så begynde? 

Med automatiserings software kan du opsætte prioriteter ved at rangordne dine leads,

baseret på hvilket engagement de er blevet påvirket af i din marketing. 

Takket være denne leadscoring kan du nu fokusere mere på de potentielle kunder, der er

tættere på at købe - Altså dem du bør bruge mere tid på. 

Leadscoring kan være tal 1- 5, ikoner (flammer) baseret på regler du sætter op i

softwaren.  

En flamme betyder eksempelvis at et lead har udfyldt en kontaktform, har klikket

vedvarende, sendt emails eller foretaget opkald - Der kan resultere i op til 5 flammer eller

point. Når dit lead officielt går i “hot- mode” vil softwaren prompte dig til at gå efter

ordren. 

10
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Salg Højere omsætning

8. Forbliv i kontakt med prospects der

ikke er klar til at købe - endnu 

Du foreslår heller ikke at blive gift på første date vel ? :) 

Den samme logik kan bruges på et nyt kundeemne. I B2B verdenen, er 73 procent af alle

leads ikke klar til at blive kunder, ifølge research fra analysefirmaet MarketingSherpa.

Istedet for at spørge efter ordren under første møde, bør du etablere troværdighed ved at

dyrke relationen over tid. Dette kan gøres indtil kundeemnet er klar til at tage den store

beslutning (om at købe). Du bliver således "Top of mind", ved at styrke din relation. 

 

Ved at automatisere en “Lead dyrknings” proces forebygger du, at dine emner ryger

mellem 2 stole, og tillader dig at forblive i kontakt uden at skulle huske at gøre det. 

Når du har sat et "Tag" på et kundeemne der har brug for mere tid, vil automatiserings

softwaren sende en email hver måned der venligt skubber denne mod salget. 

Hver måned, kan der sendes ressourcer, der kan undervise dit kundeemne om dit firma

og adressere ofte stillede spørgsmål emnet kunne have. 

Hver sikker på at du kan inkludere valgmuligheder for frekvensen af din kommunikation.

Eksempelvis kan du spørge kundeemnet om denne vil klikke på et link, og besvare om hun

hellere vil modtage emails hver anden måned istedet. Du kan også indsætte et andet

“Kontakt os” link, som kundeemnet kan klikke på når vedkommende vil tale med en

person i dit firma. 

Med automatisering, vil det klik igangsætte en opgave til en person om at kontakte

kundeemnet (jf. #2 Tilføj lead til en sælger).

Mens lead opvarming kræver mere tid, sikrer det også din sælger har fokus på de leads

der er mest klar til at købe. I gennemsnit vil opvarmede leads resultere i en 20% stigning i

salgs muligheder, sammenlignet med leads der ikke fik den opmærksomhed. 

Kilde: DemandGen Report. 
11

https://www.marketingsherpa.com/article/case-study/lead-scoring-effort-increases-conversion
https://www.marketingsherpa.com/article/case-study/lead-scoring-effort-increases-conversion
https://www.marketingsherpa.com/article/case-study/lead-scoring-effort-increases-conversion
https://www.marketo.com/analyst-and-other-reports/calculating-lead-nurturing-roi/?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRokvazPZKXonjHpfsX66OsqWaC%2FgIkz2EFye+LIHETpodcMTcVnNq+TFAwTG5toziV8R7XDLc1ow9IQUhLl
https://www.marketo.com/analyst-and-other-reports/calculating-lead-nurturing-roi/?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRokvazPZKXonjHpfsX66OsqWaC%2FgIkz2EFye+LIHETpodcMTcVnNq+TFAwTG5toziV8R7XDLc1ow9IQUhLl
https://www.marketo.com/analyst-and-other-reports/calculating-lead-nurturing-roi/?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRokvazPZKXonjHpfsX66OsqWaC%2FgIkz2EFye+LIHETpodcMTcVnNq+TFAwTG5toziV8R7XDLc1ow9IQUhLl
https://www.marketo.com/analyst-and-other-reports/calculating-lead-nurturing-roi/?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRokvazPZKXonjHpfsX66OsqWaC%2FgIkz2EFye+LIHETpodcMTcVnNq+TFAwTG5toziV8R7XDLc1ow9IQUhLl
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At forblive i kontakt er nemt med automatiserings software. Sæt dit system op så når der

købes, aktiveres der en email serie. I den første email, der sendes øjeblikkeligt efter købet,

inkluderes en “Tak fordi du købte” besked og en introduktion til dit firma - hvad enten

det tager form af en række svar på oftest stillede spørgsmål (FAQ) eller et overblik over

hvad dine services indeholder. 

Overvej at sende en takkegave, såsom en rabat på din nye kundes næste køb. 

Tjek igen kort efter om kunden er startet med at bruge dit produkt eller services og se

hvordan det går. 

Inkludér brugbart content, som tips om at bruge produktet eller en how-to-video, eller

foreslå komplementære produkter der kunne have interesse. 

Få dage senere, kan du sende et spørgeskema hvori du spørger hvordan dit firma kan

forbedre sig. Hvis kunden er utilfreds, er det bedre at tage handling før end siden.

Velkomst emails har fordele udover de varme og bløde værdier. Ifølge en undersøgelse

foretaget af Experian Marketing Services, har velkomst emails en åbningsrate på næsten

58% - sammenlignet med under 15% for andre promotion emails.  

Et salg er ikke enden på din relation med kunden,

tværtimod, det burde være begyndelsen. Giv et

godt førstehåndsindtryk ved at sende en serie af

velkomst emails, for at vise nye kunder at du

værdsætter dem og tænker på at supportere dem. 

Salg Højere omsætning

9. Byd nye kunder velkommen 
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http://www.experian.com/assets/cheetahmail/white-papers/welcome-email-report.pdf
http://www.experian.com/assets/cheetahmail/white-papers/welcome-email-report.pdf
http://www.experian.com/assets/cheetahmail/white-papers/welcome-email-report.pdf
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Automatiserings software opmuntrer kunder til at købe og købe igen, selv hvis de

glemmer at genbestille, forlader en e-indkøbskurv eller lader et kreditkort udløbe. 

E-handel 

10. Generér gentagen handel (repeat business) 

For de fleste virksomhedsejere, er et salg ikke et éngangs event. Du vil have at kunden køber

igen, og igen og igen. Især hvis du sælger en abonnements service eller et produkt der skal

fyldes op efter en periode. 

Sandsynligheden for at sælge til en eksisterende kunde er 60 - 70 procent — Sammenlignet

med de 5 - 20% for et nyt kundeemne - ifølge forfatterne af bogen:  

Marketing Metrics: The Manager's Guide to Measuring Marketing Performance

Du skal ikke vente på at kunderne opdager, at de skal genopfylde lageret og langsomt

komme tilbage for at købe. Vær proaktiv ved at automatisere fremtidigt salg.

Automatiseringen starter uret (timer) når salget er lavet, dernæst sendes der en række

opfølgnings emails efter en forudindstillet timer. 

Hvis du eksempelvis solgte en 30 dages forsyning af et produkt, vil din kunde automatisk

modtage en email før det er tid til at genbestille: 

 “Jeg ved din forsyning er ved at lav, vil du købe mere?” 

I emailen, inkluderer du et link til produktet så kunden simpelt kan klikke og købe uden at

skulle søge rundt på dit website (eller andres…).

I disse situationer tilbyder automatisering en win-win: Nemt for kunden, salg til dig 
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https://econsultancy.com/21-ways-online-retailers-can-improve-customer-retention-rates/
https://www.amazon.com/gp/product/0134085965/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0134085965&linkCode=as2&tag=sciencefic0ba-20&linkId=ad37a023c7027c6e93bedb39725fbcd5
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E-handel 

11. Mind din kunde om en forladt indkøbskurv i din shop  

I den email hvor du promoverer et nyt produkt i din shop, indsætter du selvfølgelig et link til

en købsside for at motivere til et indkøb. 

Din kunde læser emailen, klikker for at købe og så… Fortryder kunden. 

Ovenstående udspiller sig mere end det modsatte: Studier viser at 2/3 af online shoppere

forlader deres online inkøbskurv (indkøbskurven for en advokat eller revisor kan være 1

times rådgivning). 

Måske besluttede kunden sig for ikke at købe, måske var kunden ikke klar - eller blev

simpelthen distraheret og glemte at fuldende købet. 

Uanset hvad, giv ikke op. Når automatiseringssoftware opdager at kunden besøgte en

købsside uden at købe, påminder systemet automatisk kunden om at købe. 

Du kan planlægge en reminder email at blive udsendt efter 30 dage, med en ny reminder

tilsendt efterfølgende uge. 

Har du nogensinde været 1-klik fra at købe sko eller en rådgivningsfil, før du fik andre tanker? 

Store selskaber bruger denne strategi hele tiden, og med god grund: 

Klaviyo's (e-mailsoftware) kunder har på 3 måneder genereret mere end $ 60 millioner i salg

direkte via forladte indkøbskurv e-mails.
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http://baymard.com/lists/cart-abandonment-rate
https://baymard.com/lists/cart-abandonment-rate
http://baymard.com/lists/cart-abandonment-rate
http://baymard.com/lists/cart-abandonment-rate
https://www.klaviyo.com/marketing-resources/abandoned-cart-benchmarks
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E-handel 

12. Vær opmærksom på kreditkort betalinger 

Når en kunde ændrer eller taber sit kreditkort, har din virksomhed måske ikke kundens

opdaterede oplysninger. Fakturerede kreditkort, der ikke går igennem, selv for en kort

periode, kan have en påvirkning på din bundlinje. 

Vær proaktiv om at indsamle indbetalinger ved at etablere en automatiseret process. 

Til abonnementer eller andre betalinger der indgås på tilbagevendende basis (recurring fees). 

Lav en aktion i din software om at notificere dig når en betaling fejler. 

Denne besked vil orientere dig om at ringe til kunden, og derved tillade dig at få betalingen

så hurtigt som muligt. Forebyg nogle af disse, ved at indfange kreditkort der er på nippet til at

udløbe. 

Sæt en proces op der får din software til scanne betalingsoplysninger, der er udløber

indenfor 30 dage, derved trigger det en reminder om at ringe til kunderne om at opdatere

deres kort. 

15
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Når en kunde har brug for hjælp, er der ikke noget mere frustrerende end et kontakt link der

er svært at finde og et langsomt responderende firma. 

6 ud af 10 forbrugere / købere har besluttet sig for ikke at købe det oprindelige køb eller

virksomhedsforbrug grundet dårlig kundeservice. Dette ifølge en rapport fra American

Express. Vær sikker på at dit firma når som helst overperformer kundens forventninger, hver

gang, ved at automatisere en process til at besvare kundehenvendelser. 

Inkludér et “Kontakt os” link i hver email for at spare kunderne opgaven om at lokalisere det

på dit website. Når en kunde klikker på linket, vil automatiserings softwaren sende denne

kundes kontaktinformation til en fra dit team. 

Med en automatiseret process, vil kunden modtage et bedre,

hurtigere og mere personligt svar end denne ville få, ved at

kontakte et generelt telefon nr. eller email adresse.

  

I softwaren kan den ansattes navn blive tilføjet til en kontakt -

dropdown menu, der sikrer at opgaven bliver tilføjet til den

rette person. 

Ved at assigne visse ansatte til visse henvendelser - support

person til et teknisk spørgsmål, en sælger til et spørgsmål fra et

kundeemne - vil du øjeblikkeligt forbinde kunden til den person

der kan hjælpe mest. 

Kundeservice & engagement 

13. Gør det nemt for kunderne at spørge om hjælp 

 Automatisering tillader dig, at behandle kunderne som du ville, hvis du havde mere tid.

Hjælp kunderne ved at svare øjeblikkeligt, besvar deres feedback og tilsend fødselsdagskort. 
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I vores overbookede verden, har kunder brug for remindere om aftaler, (tandlægetider,

lægetider, kundemøder osv.) - og reminders om reminders! 

Glemte aftaler kan oversættes til spildt tid og penge for dig og din virksomhed. I har ikke råd

til at bruge timer på at være hinandens personlige assistenter.  

Mens du er ansvarlig for at booke aftaler, kan softwaren håndtere tingene derfra.

 

Med automatiseret software, kan kunderne modtage aftale reminders via email efter at du

eller en ansat har udfyldt en webformular indeholdende kundens navn, email adresse, aftale

tid og sted.  

Formularen igangsætter en email sekvens; Mødebekræftelse, efterfulgt af reminders en dag

eller et par timer før aftalen sker. 

Undervejs kan kunden spørge efter at ændre eller aflyse aftalen ved at klikke på et link i

emailen. Denne aktion advarer en person om at følge op på kunden for at ændre aftalen. 

Stadigvæk, opgaven om at sammenligne kalendre og manuelt ændre aftaler kan spilde timer

af tid om dagen. 

Tag automatisering et skridt videre og integrér din

automatiserings software med en app som Calendly.

Denne app synkroniserer eks. Infusionsoft med din Google

kalender. Brug din virksomheds kalender og appen vil tillade at

dine kunder kan se ledige tider og booke sig ind. 

Dette vil gøre mødeprocessen fuldstændig automatiseret. 

Kundeservice & engagement 

14. Send møde remindere 
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https://calendly.com/
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Positiv eller negativ - Resultaterne af en kundetilfredshedsmåling vil give dig den information,

du har brug for for at forbedre din virksomhed. 

Er kunden ikke tilfreds? Find ud af hvad der gik galt, eller hvad du kunne have gjort

anderledes. 

Kunden elsker dit produkt? For at kunne gentage succesen, skal du finde ud af præcist

hvorfor produktet dækkede kundens behov, så godt som det gjorde. 

Ved at bruge automatiserings software, kan du sende en email med et spørgeskema link til

kunderne der fornyligt har gjort et køb. 

Skemaet, eller surveyen kan være så simpelt som:  

Hvor tilfreds er du med dit seneste køb? 

Med tre multiple choice svar: 

“Ikke tilfreds”, “Neutral” og “Tilfreds.” 

Automatisér din opfølgning tilsvarende. 

Opsæt softwaren således at et negativt svar trigger en opgave, om at kontakte kunden via

telefon eller email. 

Kundeservice & engagement 

15. Mål kundetilfredshed 

18



© COPYRIGHT – AUTOMATION PEOPLE APS – HENRIK RUNGSGADE 10 – 2200 KØBENHAVN N – CVR: 38749390  

Ved at kontakte kunden hurtigt kan man forebygge yderligere skade. 

Hovedparten af køberne giver virksomheder en ny chance efter den indledende dårlige

kundeoplevelse. Men næsten 60 procent vil skifte selskab efter en anden eller tredje negativ

oplevelse - viser en rapport fra American Express. 

Hvis svaret var positivt, så send en automatisk email ud hvor du takker kunden, og spørger

om de er villige til at fortælle dig mere om oplevelsen.

En historie fra en tilfreds kunde, kan være en belønning - og ikke kun følelsesmæssigt. 

En kundes testimonial delt på dit website (med tilladelse / Permission - selvfølgelig) kan være

en personlig, stærk måde at viderbringe budskabet om værdien af dine produkter eller

services. 

Kundeservice & engagement 

19
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Det er den ældste marketing strategi i verden. Word of mouth er den mest tillidsfulde form

for reklame. Ifølge analysen fra Nielsen svarer 84 %, at de "stoler fuldstændig" eller "vægter

anbefalinger højt" fra personer de kender. 

 

Men nogle gange, skal kunder have en lille påmindelse 

(eller tilskyndelse) for at “sprede ordet”

Spørg kunderne om at give dig referencer ved at sende dem en automatisk email. Ved at

opmuntre dem til at tage action, kan du samtidigt tilbyde dem en lille gave eller kupon for at

vise dem, at du sætter pris på dem.

Når kunden skriver deres vens navn og telefonnummer ind i en web formular, vil din

software oprette en opgave til en af dine ansatte om at ringe til kunden. 

Hvorfor gammeldags telefonopkald? Ved at sende emails til kontakter uden deres direkte

tilladelse (permission) kan du sætte dine emails i høj-risiko-zonen til at blive markeret som

SPAM, hvilket i fremtiden kan gøre at dine emails bliver helt blokeret i leads og kunders

indbakker. 

Løft røret (eller tryk på skærmen) og spørg dem om de vil modtage dine emails. 

Selvfølgelig med reference om hvor du har deres oplysninger fra.

Kundeservice & engagement 

16. Spørg efter kunde referencer

20

http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2013/under-the-influence-consumer-trust-in-advertising.html
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“Jo flere, jo bedre” , holder ikke med email lister. Alle tilmeldte har i begyndelsen sagt at  

de vil have emails, men over tid, vil nogle ændre deres mening og blive uinteresserede i at

læse dem. Ved at blive ved med at sende til dem alligevel, kan det forhindre dig i at nå de

personer der rent faktisk vil høre fra dig. 

Det er fordi e-mail leverandører (som Gmail) måler engagement, hvor ofte folk åbner, klikker

eller interagerer med emails. For at kunne opdage spam. 

Højt engagement fortæller Gmail at modtageren vil have dine emails. Lavt engagement tyder

på at de ikke vil modtage dine mails, specielt ikke hvis nogle personer markerer dine emails

som spam. Hvis denne trend fortsætter, kan du risikere at Gmail markerer dig som en

spammer, og blokerer alle dine emails til indbokse fremover. 

Med automatiserings software, kan du overvåge din liste ved at målrette inaktive tilmeldte.

Fordi softwaren sporer metrics såsom: Åbningsrater, kliks, bestillinger og web formular

tilmeldinger, kan du spore tilmeldte der ikke har været aktive indenfor en bestemt

tidsperiode (120 dage er en god pegepind). 

Når din lav-engagement gruppe er blevet identificeret, kan du planlægge en serie 

på 3 automatiske mails der spørger: “ Vil du fortsætte med at modtage mine emails?”

Fordi du målretter disse mails mod "ikke-respondenter", kan du bruge en fræk emnelinje

som:  “Hey”  

(Den virkede på Præsident Barack Obama’s gen-valgs kampagne)

I emailen, kan du give læserne valget mellem 2 links: 

“JA” og softwaren vil fjerne “inaktiv” mærkatet. 

Hvis svaret er “NEJ” vil de ikke længere fortsætte med at modtage dine emails. 

Selv hvis vi tilsidesætter spam-årsager, er email-listens hygiejne vigtig i din marketing. 

Realistisk er din målgruppes demografi ikke alle på hele planeten (eller bare i hele lande). 

Ved at rense din liste, tillader du en bedre forståelse for kundens behov og interesser, og

derved kand du producere mere præcise budskaber. 

Kundeservice & engagement 
17. Rens din email liste 
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https://abcnews.go.com/blogs/politics/2012/11/odd-obama-email-subject-lines-drew-huge-cash/
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Hvis kunder har brug for et password til at få adgang bestemte steder på dit website, er det

uundgåelige at de glemmer deres password på et tidspunkt. 

At genfinde passwords skal ikke være sammenligneligt med “den store glemmekasse”. Med

automatiserings software, tager processen kun et øjeblik. 

For at få passwordet, skal kunden indtaste deres emailadresse i en formular på dit website. 

Formularen synkroniserer med kundens kontaktoplysninger, der indkluderer et password

felt.  

Kunden modtager dernæst en email indeholdende password, såvel som et link til din login

side. Når du først har sat en automatiseret sekvens op, vil det aldrig være besværligt for

kunden at få sit password igen. 

Kundeservice & engagement 

18. Genfind tabte passwords 
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Med automatiserings software, er det at huske fødselsdage, så nemt som et - stykke kage :) 

Men før du kan sende en fødselsdagsbesked, skal du have datoer. Indsaml fødselsdage ved

at sende en automatisk email der spørger: 

“Kan jeg bede om din fødselsdage, så vi kan fejre den med dig?” 

Et link der tager kunden til en webformular. Dernæst indtastes datoen for  

fødselsdagen, som softwaren tilføjer til kontaktoplysningerne. 

Dernæst sætter man en automatisk sekvens op, der sender en fødselsdags-email på den

store dag (eller måske et par dage i forvejen, hvis du vil indkludere et tidsfølsomt tilbud). 

Brug en email template der er personaliseret: 

 “Tillykke med dagen, (FORNAVN)!” 

Uanset om du sender en kupon eller hilsnen, vil din kunde føle sig værdsat og glæde sig over

at du huskede det. 

Kundeservice & engagement 

19. Husk alle dine kunders fødselsdag
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Hvis du bruger sociale medier (og du bør du!) til din marketing, kan du bruge automatisering

til at lune dine følgere.  

Uanset om du Tweeter hver dag, laver et Facebook event hver uge, eller bruge Pinterest for

at vise dine produkter frem, er sociale medie platforme en god måde at være “top of mind”

hos dine kunder, uden at bombardere dem med emails. 

Men hvis en social medie kampagne er lavet (og postet) og ingen så den, er du så top-of-

mind? 

At få fans og følgere på sociale medier er næsten smertefrit med automatiserings software.

Send kunderne en automatiseret invitation om at de skal tjekke en af dine sociale profiler: 

“Vidste du at vi laver "Gør-det-selv"-film på Facebook hver uge? Klik her, og se vores Facebook

side.” 

Når kunden klikker på linket, er softwarens arbejde gjort. Den kan ikke garantere at kunden

vil “Synes godt om” din side, men du har gjort dem opmærksom på at profilen og dens

indhold (content) eksisterer. 

Kundeservice & engagement 

20. Få flere sociale følgere 
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Hvis du planlægger et event, kan din to-do-liste hurtigt vokse til noget på størrelse med en

bog. 

Fokusér på det store billede ved at automatisere nogle af de mest tidskrævende opgaver ved

at planlægge "Events": 

Tilmeldinger, bekræftelser og reminders. 

På dit website, tager du besvarelserne i form af et billetkøb eller til et gratis event, gennem en

simpel formular der indsamler deltagerens navn og emailadresse. Med automatiserings

software, vil købet eller den indtastede formular igangsætte en bekræftelses-email der

indkluderer en mail med "Tak for din tilmelding" såvel som detaljer som dato, tid, lokation og

agenda. 

Har du no-show mareridt? 

Skemalæg en automatiseret emails til udsendelse ugen eller dagen før eventet, som en eller

flere remindere. 

At være vært for et event kan være hårdt i sig selv. Lad automatisering håndtere detaljerne,

som: Registrering, bekræftelser og promovering. 

Events 

21. Automatisér registrerings processen
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Et Facebook event er en god metode til at dele et event med dine følgere, og ideelt til at give

dine følgere mulighed for at dele eventet med deres følgere. 

Med Facebook events er det ikke en valgmulighed at “Bygge det og de vil komme”.

 

At tiltrække deltagere handler om kontinuerlig promovering. 

Driv mere trafik (besøgende) til event-siden ved at sende en automatiseret email til dine

kontakter. Gør den personlig: 

Hej (FORNAVN), 

Det vil være dejlig at se dig til vores kommende event” 

Giv en kort beskrivelse af eventet, men gem nogle detaljer til linket på Facebook siden.  

Spørg læseren om de vil lære mere. 

Hvis kunden klikker, har du måske opnået (mindst!) en deltager mere. Hvis kunden ikke

klikker kan du prøve "sidste minut"-teknikken ved at opsætte en automatisk email til at blive

sendt ud dagen før eventet. 

Events 

22. Promover Facebook events
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Få din automatiserings software til at udføre det kontorarbejde du ikke har tid nok til selv,

eksempelvis har du gentagne opgaver, papirarbejde eller at sikre processen for jobansøgere

til dit firma. 

Automatisering kan ikke (og skal ikke) erstatte alle opgaver udført af mennesker. Men det kan

forbedre de gentagne processer, der kræver at et menneske er involveret. 

Det kan hjælpe dig og dine ansatte med at spare tid og være organiserede. 

Eksempelvis, kan du ikke sende et håndskrevet takkebrev til enhver ny kunde, det kan i sidste

ende kun løses med pen og papir. 

For at nå til det sidste stadie med papiret, kan man opsætte en automatiseret process der

kan hjælpe dig og spore opgaven. 

Når du har sat et "Tag" på en ny kunde, kan softwaren sætte en opgave til dig om at skrive

takkebrevet. 

Sæt en reminder om at trække kundens adresse ud fra dine kontakter, så du ikke skal lede

efter den. Softwaren kan også hjælpe dig med at spore disse opgaver, for at sikre at du ikke

misser nogle på din liste. 

Office Management 

23. Gør rutineopgaver mere effektive 
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Hvad enten du sender kontakter eller indsamler skatteformularer kan dokumenter spille en

kritisk rolle i mange virksomheder. Det gør dem ikke vigtige nok til at spilde din tid. 

Efterlad papirjagten til din software ved at sætte en automatiseret proces op. 

Eksempel: Du har hyret en freelancer til at starte et nyt projekt, og skal indsamle kontrakter

og officielle dokumenter til dit arkiv. 

Sæt et "Tag" på hver kontakt for at fortælle softwaren hvem de skal målrette med en

automatisk email, hvori der spørges til papirer der skal returneres underskrevent til dig.

Inkludér et link hvor de kan downloade formularen fra SKATs hjemmeside (eller andre

instanser). 

Når et underskrevet dokument ankommer i din indbakke, opret en note i dit system så

softwaren ved at freelanceren har udfyldt sin opgave. 

Hvis linket ikke klikkes på, vil softwaren automatisk udsende reminders.

 

Andre eksempler: 

Office Management 

24. Send og modtag vigtige dokumenter 

Revisoren der skal have
regnskabsdokumenter og

underskrifter

Advokaten der skal have
sagsbilag fra kunden 

Psykologen der skal have
bilagsmapper 
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Som en mindre virksomhed har du måske ikke “Big-corporations” ressourcer, til at

kontrollere en ansættelsesproces og værktøjer som en online jobportal eller et HR team.

 

Men selv det at samle jobansøgninger via emails kan passe godt til dit behov. 

Men indtil det er tid til at gennemgå ansøgningerne og fastlægge interviews, behøver du ikke

personligt at udføre processen. 

Brug software til at automatisere de tidlige opgaver der er involveret i ansættelsesprocessen. 

På websitet hvor du har skrevet jobbeskrivelsen, kan du spørge interesserede kandidater om

deres navn og kontaktinformationer via en formular. 

Når formularen er udfyldt kan softwaren sende en email der spørger ansøgere om at

bekræfte deres email. 

Når emailen er bekræftet, kan kandidaten styres mod en anden formular, hvor ansøgeren

bliver spurgt om at besvare en håndfuld spørgsmål inden interviewet. Disse spørgsmål

spørger til ansøgerens styrker og erhvervserfaring. 

På dette tidspunkt, kontakter softwaren chefen og laver en opgave til dig om at du skal

gennemgå ansøgningen. 

Udover at spare tid, vil en automatisk ansøgnings process have en anden fordel. At sende en

email til et job er nemt, at følge en process er også nemt, men du mister måske nogle få

ansøgere undervejes  Det er OK. Hvis kandidaten ikke kan følge simple anvisninger er de

måske ikke de rette at ansætte. 

Office Management 

25. Jobansøgere 
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  Vi håber, at du har brugt denne e-bog til at gøre din

virksomhed mere organiseret og effektiv med

automatisering. 

 

Har du brug for hjælp til at sætte disse automatiseringer op? 

Book en gratis rådgivningssamtale her

Tak fordi du brugte tid med os! 

  

Interesseret i mere viden? 

Klik her og læs mere om vores næste webinar

 

De bedste hilsner 

Teamet bag Automation People ApS

Klik her og kontakt os for afklarende spørgsmål

30

https://calendly.com/frederik-faester/kundemotor?month=2021-06
https://www.automation-people.dk/kundemotor-webinar/
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Hvis du ønsker at bruge vores værktøjer til at automatisering, 

så klik her, og se hele vores liste med værktøjer.

Ps. Du får rabat på oprettelsen af software

BONUS
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Se vores tjekliste over
anbefalede værktøjer

https://www.automation-people.dk/tjekliste/
https://www.automation-people.dk/tjekliste/
https://www.automation-people.dk/tjekliste/
https://www.automation-people.dk/tjekliste/

