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HVOR GÆRDET ER LAVEST

GENVEJE TIL SALG 
PÅ LINKEDIN
“Social Selling” og salg på LinkedIn er en verden for 
sig. Det er udmattende og ganske enkelt noget bøvl 
konstant at skulle genopfinde sine budskaber og 
skabe nyt og engagerende indhold. 

For hvem har egentligt tid til at være “på” hele tiden? 
Ikke jeg.

Derfor bruger jeg nogle værktøjer til maksimere 
effekten af den tid jeg bruger på LinkedIn.

Det er lidt som at bruge snydekoder – du skulle prøve 
det. 

Mikkel Svold

Buffer er tricket til at være online mange gange om ugen 
(dagen?!). 

Buffer giver dig nemlig mulighed for at sætte opslag i kø, 
og altså lave opslagene fx én gang om ugen, så ikke du skal 
sidde online konstant.

1

Crystal er din personlige LinkedIn-psykolog. Crystal skan-
ner nemlig de profiler, du besøger, og giver dig en idé om, 
hvilken persontype og DISC-profil, du har med at gøre. 

Den viden kan du så bruge som udgangspunkt, når du kon-
takter nye leads. 

2

LinkedIn Headline Generator giver din inspiration til 
en LinkedIn-overskrift, der giver dine konkurrenter bag-
hjul. En salgsoptimeret overskrift er nemlig ikke bare en 
flad stillingsbetegnelse, men henvender sig direkte til dine 
leads. Trust me – Din stillingsbetegnelse har aldrig skaffet 
dig leads.

4

LinkedIn SSI er et gratis værktøj, som LinkedIn stiller til 
rådighed. 

Din personlige SSI-score giver dig pejlemærker til, hvordan 
du kan optimere din salgsindsats på LinkedIn – simpelthen, 
hvad du skal gøre bedre for at tiltrække leads.

3

Lusha er indbegrebet af snydekoder på LinkedIn, når vi 
taler salg. Lusha støvsuger nemlig det store internet for 
kontaktinformationer på de profiler, som du besøger.

Så strander du ved sekretæren, når du vil tale med CEO’en? 
No problem –Lusha finder et direkte nummer. 
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Min favorit!

http://Buffer.com
https://www.crystalknows.com/
https://resumeworded.com/linkedin-review/linkedin-headline-generator
https://linkedin.com/sales/ssi/
https://www.lusha.co/chrome-extension/

