
Find dine kernekunder 



Palmgren Marketing 
Ejer: Malene Palmgren 
 
Kernekunderne: Iværksættere og lokale 
mindre virksomheder uden egen 
marketingfunktion 
 
10 års erfaring med salg og marketing 
 
Har arbejdet med alt fra små virksomheder på  
1 person, til store internationale virksomheder 
med 350.000 ansatte 
 
Har arbejdet med marketing, salg, telemarketing 
web, annoncering og grafiske løsninger 



Det handler kun om penge! 

Eller gør det nu også det? 



Kom glad på arbejde 

Arbejds-
glæde 

Tid 

 
Hvad er 
vigtigst 
for dig? 

Indtjening 

Du er din egen 
salgsafdeling 

Umotiverede 
sælgere,  

sælger ikke! 



Den gode kundes kendetegn 

• Nem at komme i dialog med 
• Lette og billige at få fat på 
• Giver et godt overskud og omsætning 
• Produktudvalg og kunde passer sammen 
• Tankesæt, forventninger og holdninger er 

kompatible med din forretning 
• Mulighed for mersalg og tillægsydelser 
• Loyal, referencekunde, netværkskunde 

 



Kernekunden er derfor også… 

• Dem som er vigtigst for din omsætning 
• Ikke nødvendigvis dem som konkurrenterne 

finder mest interessant (kan du finde en 
niche?) 

• Din mulighed for at lave tilpassede produkter 
specifikt til branchen eller kundetypen 

• Dit vigtigste redskab til at forbedre din 
forretning 



Du køber der, hvor du føler dig 
bedst tilpas og kan identificere dig 

med produktet og firmaet 
 

- Det samme vil dine kunder gøre 



Nye markeder 

Lavthængende 
frugter 

Konkurrenter 

Potentielle 
nicher 

Mersalgs-
muligheder 

Kundetyper 

Produkttyper 

Hvad kigger  
vi  

efter i dag? 



Hvem er dine nuværende kunder? 



Kortlæg dine kunders fællestræk 
 

Hvad vægter dine kunder, når de handler hos dig? 

 
 

• Kvalitet 
• Pris og økonomiske begrænsninger 
• Tilgængelighed / åbningstider 
• Online services 
• Produktudvalg – stangvare / specialløsning 
• Informationsmængde og rådgivningsniveau 
• Leveringstid 
• Salgssteder 
• Opfølgning, mersalgsmuligheder, tillægsydelser 
• Specialisten eller ”køb alt et sted” 
• Andet? 

 



Kortlæg favoritkunden 

Hvad tjener du mest på - nemmest? 
Hvad er sjovest at lave? 

 
Beskriv kundetypen så detaljeret som muligt. 

 
 



Kortlæg gyserkunden 
Hvad er det, som nogle gange bliver en energisluger og 

mareridtssalg? 
 

Hvad drillede og hvor lå fejlen? 
 

Sæt ord på kundetypen og find ind til hvad som du med 
fordel kan undgå! 

 



Hvad gør konkurrenterne? 

• Find inspiration hos konkurrenterne 
• Hvad gør de som du ikke gør og omvendt? 
• Hvad kan du lære af dem? 
• Brug resultatet til at udvælge andre og bedre 

kundetyper, kigge på dit produktvalg og øge 
salget! 



Konkurrentinformation 

• Udfyld så meget du kan 
• Brug evt. nettet til hjælp 
• Kig efter branche kollegaer, lokalt som 

nationalt 
• Brug informationen til at lave en 

handlingsplan med tiltag til hvordan du kan 
forbedre din forretning.  

 
Dette er en hjemmeopgave hvis du ikke kender dine konkurrenter eller 

ikke har netadgang i dag! 

 



Fordelene ved segmentering 

• Prioriter dem er allerbedst for dig og din 
virksomhed 

• Mulighed for at skabe nicher og specialer 
• Målrettet salg og markedsføring 
• Målret produkter gennem købsadfærd 
• Målret markedsføring specifikt mod segmentet 
• Spar ressourcer og tid  - 10 opkald til de rigtige 

eller 100 brochurer til tilfældige? 
 

 



Match kunder, markedsføring  
og produktudvalg 

Du kan næppe ramme dem alle på en gang! 
Målret din indsats og forbedre din forretning 

”Den helt store fordel ved at 
lave en segmentering af 

kunderne er, at vi kan behandle 
dem på forskellig vis” 

 
David Madié, Growth Company 

 



De lavthængende frugter 



Kendetegn for lavthængende frugter 

• Uopdagede muligheder 
• Nemt salg eller mersalg 
• Høj indtjening og omsætning 
• Dem som konkurrenterne (måske) ikke går efter 
• ”Stangvare” 
• Tillægsydelser 



Brainstorm - Find nye veje…. 

FØRST: Overfør data til ark 5 
• Kig efter huller i markedet / nicher 
• Alternativer til eksisterende kundetyper 
• Særlige brancher 
• Geografisk beliggenhed 
• Omsætningsmuligheder 
• Tænk kreativt og alternativt 
• Vær gerne specifik: 

Damefrisører med økologiske hårprodukter, beliggende i Ringe, med min. 3 ansatte 
og som omsætter for over 1 million, med salgsmulighed for XXX. 



Eksempel 

Greve +25 km 
Iværksættere 

 Nystartede 

Enk. Virksomh. 

Foreninger 
Kommuner / jobcentre 
Erhvervscentre 
Væksthuse 
Netværksgrupper 
Skoler 
 

Sjælland / Fyn 
Iværksættermiljø 
Salgsmotiveret tankegang 
Fremdrift og udvikling 

Konsulenter 
Serviceydelser 
Bløde fag 

(Dog helst stor kbh) 

Geografi 

Geografi 

kundetype 

kundetype 

Brancher, titler  og kendetegn 

Brancher, titler  og kendetegn 

30-50 år 
Ny start mentalitet 
Rådgivningsmoden 



Købsadfærd og 
produktudvalg 



Tvist dine produkter  

• Hvordan sælger du dem i dag og kan de 
tilpasses til at passe bedre til dine (nye) kunde 
segmenter 

• Mersalgsmuligheder 
• Tillægsydelser eller tilkøb 
• Ad-ons 
• Samarbejdsprodukter 



Hvad vil du tiltrække og sælge? 
Seriøsitet og kvalitet 

Professionalisme 
”vi er noget særligt” 

Rådgivning 
Særprodukter 

Skræddersyede  løsninger 

Prisbasker 
Markedspresser 

Her og nu løsning 
Standardvarer 

En ud af mange 



Produktpaletten 

• Small medium og Large modellen 
• Plukke produkter 
• Skræddersyede løsninger 
• Fast bundpakke og tillægsydelser 

 
Overvej om der er behov for  
flere typer produkter eller 
sammensætninger 



Nye produkt typeideer 

Pakkeløsninger 
Rådgivning 
Klippekort 
Administrationsløsninger 
Servicepakker 
Skræddersyede produkter 
Stangvarer med minimal tilpasning 
Plukkevarer 

Workshops (evt med overbygningsmuligheder) 
Webinars 
Foredrag  
Gå-hjem møder 

Gensalgsprodukter efter 3-12 md 
Sæsonvarer 
Tillægsydelser 
Produkter fra samarbejdspartnere 
Webshop salg 
 
Dealsites 
Kræmmermarkeder  
Lokale messer 
Samarbejdspartnere 

Overvej om der er behov for  
flere typer produkter eller 
sammensætninger 



Opsummering – dine kernekunder 

• Kig på ark 6 og 7 og udvælg de bedste forslag 
• Overfør de bedste kernekundeforslag 
• Udfyld så meget som muligt 
 
Husk at implementere 
når du kommer hjem! 
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