
SALG!



I begynnelsen



Salg!
Salg av større prosjekter med lang 

tidshorisont og prosjektbasert 
leveranse - Leveranseprosjektet



Perspektiv

• Store prosjekter har en lang tidsperiode før 
anbudsinnbydelse

• Antatt her – 3 år fra prosjektet oppdages til 
anbudsinnbydelsen sendes ut

• Stort prosjekt – 200 til 300 millioner

• Alle salg er subsett av store salg – bilsalg, alt 
på 30 minutter



Prosjektoppdagelse

• Konsesjonssøknader – typisk store prosjekter 
som trenger offentlig godkjennelse.

• Kjente kunder som legger planer som er 
halvoffisielle - sosiale nettverk

• Bransjenyheter – firma N planlegger nybygg, 
prosessutvidelser og lignende

• Byssetelegrammer – grapewine

• Tilfeldigheter



Vurderinger hos oss!

• Kjenner vi kunden?

• Har vi referanser hos kunden? 

• Kjenner vi bransjen?

• Har vi referanser i bransjen?

• Skal vi kjøpe oss inn?

• Har vi økonomi til å kjøpe oss et prosjekt – er det 
korrekt på lang sikt? Inntjening?

• Økonomiske vurderinger som ligger til grunn for å 
starte salgsprosessen.



Periferiundersøkelser

• Er kunden verdt arbeidet – vil prosjektet bli 
gjennomført?

• Har kunden konkurrenter?

• Hvem er våre konkurrenter?

• Hva er våre fortrinn – er de sterke nok til at vi 
kan vinne?

• Kostnader ved tilbudet, 5 manneår + reiser og 
kostnader – 10mill?



Vil prosjektet bli gjennomført?

• Hvert år foregår følgende prosesser:

– Kunder setter i gang planlegging av prosjekter for 
å analysere muligheter, hente inn priser, indikere 
handlingskraft i markedet.

– Prosjektene termineres et sted i prosessen før noe 
er kjøpt inn – mange leverandører har hatt store 
kostnader med kalkyler, beregninger, 
underleverandørkontakt.

– Tar vi sjansen? Noen kunder har faktisk fått 
problemer med å få inn tilbud!



Har kunden konkurrenter?

• Vil andre selskap sette i gang det samme, og 
vinne?

• Har kunden et produkt som er en vinner?

• Finnes det flere produsenter av de samme 
produktene som kunden vil produsere?



Hvem er våre konkurrenter?

• Kjenner vi prisnivået som er aktuelt?

• Er vi konkurransedyktige?

• Er det det vanlige ”ulvepakket”

• Har vi en sjanse?



Hva er våre fortrinn?

• Hvilke kort kan vi spille ut?

• Spesielle produkter?

• Spesielle tjenester?

• Spesielle løsninger?

• Prosjektgjennomføring?

• Økonomisk styrke?



Avgjørelsen

• Kunden er trygg, en ener eller toer i sin bransje
• Prosjektet vil bli gjennomført, kunden har sikker økonomi
• Vi har et eller flere konkrete ting som vil inngå i prosjektet 

og som gjør at vi vil bli lagt merke til
• VI kjenner markedet, eller velger å lære oss markedet slik at 

vi kan vinne!
• Vi har økonomi til å gjennomføre tilbudsprosjektet og 

prosjektet
• VI skal ha prosjektet! Andreplassen er totalt uinteressant!
• Man deltar ALDRI i anbudsinnbydelser for å lære – en 

profesjonell innkjøper sier aldri noen ting om oss i forhold 
til de andre.



Informasjonsinnhenting - personell!

• Hos kunden – Hvem er kjernepersonell

– Avgjørelser eller ledelse

– Økonomi

– Teknologi

– Kvalitetssikring

– Drift



Informasjonsinnhenting, teknologi

• Hos kunden:

– Hvilke løsninger kreves?

– Hva er kritisk?

– Hva er suksessfaktorer?

– Er det noen showstoppere?

– Må noe helt nytt utvikles?



Informasjonsinnhenting, marked

• Det åpne marked:

– Hvor mye koster ting?

– Hva er tilgjengelig som ferdige moduler eller 
produkter?

– Interface problemer?



Informasjonsinnhenting hos oss

• Personell?

• Referanser? 

• Referansebesøk?

• Ressurser?

• Fortrinn?



Bearbeidelsesprosessen

• Det er skrevet utallige bøker om ”salg til 
toppen”, det er korrekt, men hvem er toppen?

• Eier, styre, direktør, overingeniør, driftsleder, 
produksjonsleder eller en sterk enkeltperson?

• Alle må finnes, hierarkiet må identifiseres

• Alle må bearbeides, ingen må glemmes, det er 
få som kan ta beslutningen om kjøp – det er 
mange som kan bidra til eksklusjon! 



Bearbeiding

• Ethvert prosjekt har sine preferanser.

• ”Feil” preferanser i forhold til ”våre” løsninger 
forsøkes fjernet fra en anbudsinnbydelse

• Våre fordeler forsøkes innarbeidet i 
anbudsinnbydelse.

• Våre fortinn forsøkes overdrevet og gjøres 
kjent – referansebesøk, fabrikkbesøk…



Nettverket

• I Asia handler man ikke av folk man ikke 
kjenner – det er en allment akseptert påstand

• Slik er det også i Norge!

• Folk handler av folk de kjenner, har tillit til og 
som de vet er i et løsningsorientert miljø

• Med andre ord – spark opp døren å få kontakt, 
”Contact makes Contract”.



Nettverket

• Prosjektsalg er et ”business to business” salg!

• I prinsippet er enkeltpersoner uinteressante –
men ikke i praksis

• Krever at ressursene assosieres med selskapet 
og at selskapet assosieres med folkene!

• Lojalitet – ingen handler av et firma der det er 
splid i rekkene eller generelle oppfatninger



Anbudsinnbydelse

• Kunden vil utarbeide en anbudsinnbydelse 
etter hva kunden ønsker prosjektet skal levere

• Kunden utarbeider anbudet på en måte som 
gjør anbudene lette å sammenligne

• Enhetspriser på en rekke produkter og 
tjeneste

• Besvar anbudet i detalj – slik det er 
foreskrevet – tillegg i tilleggene, appendix



Anbudsinnbydelse

• Besvar alt! Også det som er vanskelig eller ikke 
styrker ditt tilbud

• Eventuelle mangler og feil ved 
anbudsinnbydelsen vil estimeres og 
kostnadene vil legges til

• Med andre ord; dersom ditt anbud ikke er 
komplett vil du oppdage at prisen er øket eller 
endret når anbudsmøtene kommer



Møter

• Møter kan være enten eller!

• Møter planlegges i detalj, hvem sier hva, hvem 
svarer på teknikk, prosjektgjennomføring, 
løsninger, produkter, igangkjøring, drift, 
ansvarsforhold, plassering rundt bordet etc.

• Alle stiller i korrekt antrekk, korrekt frisert og 
oppfører seg som om de var i sin egen 
konfirmasjon



Møter

• Vær konkret, ingen ønsker å høre på 
utenomsnakk eller dill!

• Snakk tydelig – ingen blir berømt for 
overdreven bruk av fremmedord eller på 
andre måter pussige ord og vendinger

• Det er en kvalitet å kunne legge frem og 
forklare teknisk kompliserte løsninger på en 
slik måte at en økonom forstår det!



Møter

• Hold tiden!

• Neste leverandør står kanskje og venter og 
kunder har en stresset agenda



Hvorfor er salg gøy?

• Fordi prosjektet formes i salgsprosessen

• Fordi salgsprosessen inkluderer alle disipliner 
og du får frem dine kvaliteter i det å finne 
løsninger og muligheter

• Fordi man får kontakt med kunder og folk høyt 
oppe i organisasjonene



Hvem deltar i salgsteamet

• Selger – prosjektleder for salgsprosessen, 
ansvarlig for at alle elementer i 
anbudsinnbydelsen blir tilfredsstilende 
besvart

• Teknisk ansvarlig i prosjektet – for å verifisere 
at prosjektets løsninger faktisk er 
gjennomførbare

• Prosjektleder – for å gi prosjektet et ansvarlig 
ansikt



Hvem deltar i salgsteamet

• Ledelsen, for å vise at prosjektet er forankret i 
firmaets ledelse

• Ressurser, for å vise styrke eller kompetanse

• Økonomer, for til enhver tid å verifisere at 
kalkyler og økonomi er komplett kalkulert, 
finansieringskostnader, produktkostnader, 
ressurspriser.



Hvem deltar i salgsteamet

• Sekretærer for å kunne utarbeide selve 
tilbudet og legge ved nødvendig 
dokumentasjon på produkter og tjenester



Etikk eller integritet!

• Hvor går grensen for når vi korrumperer oss 
eller andre?

• Hva er bestikkelser, hva er ting man naturlig 
gjør for kompiser?

• Korrupsjon er lett - Integritet er vanskelig

• Hvordan oppdager vi at vi er i ferd med å 
korrumpere oss eller våre?



Etikk eller integritet

• Etikk er en 100% ting

• Integritet er en 100% ting



Salg av bil!
1. Referanser – hva slags bil har du nå?

2. Ønsker – hva slags bil vil du ha?

3. Hvem bestemmer – du eller din kone?

4. Hvor mye penger har du tenkt å bruke?

5. Soft spots – hvilke egenskaper ved selgerens bilpark tiltaler 
deg eller legger du vekt på

6. Selgeren velger sitt beste produkt, og legger inn støtet. 

7. Bilens spesielle egenskaper, eller tester

8. Kostnader

9. Sikkerhet/fart/akselerrasjon/prestisjefaktor

10. Salg eller ikke salg – alt i løpet av 30 minutter


