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AT ARBEJDE MED SALG PÅ LINKEDIN FRA EN 
MIDDELMÅDIG PROFIL, SVARER TIL AT PRØVE 
AT KØRE STÆRKT I EN BIL UDEN DÆK…

Din salgssucces på LinkedIn er dybt afhængig af den aktivitet, 
du har i det daglige. Men hvis ikke din profil er sat skarpt op og 
kommunikerer din værdi til kunderne, får du ikke den fornødne 
synlighed og ikke mindst troværdighed, som B2B-salg kræver i dag.

Denne guide sender dig rigtig godt ud over stepperne. Der kan 
selvfølgelig altid optimeres yderligere, men hvis du følger disse 4 trin 
kommer du med i Superligaen.

God fornøjelse!

Morten Vium
Stifter, ViumMedia

http://viummedia.dk/?utm_source=drip&utm_medium=email&utm_campaign=4trinfreebie
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SÆT KUNDEN I CENTRUM
Som et gennemgående princip på din profil, bør du sætte kunden i 
centrum ved at tale om den værdi, du skaber for dem – fremfor blot 
om de kompetencer, du har. 

Det betyder, at du skal skifte fra at tænke CV (målrettet 
arbejdsgivere) til at målrette dine tekster til kunderne.

At du er god til at lukke ordren og er en dygtig forhandler, er ikke 
det, kunden er interesseret i (tværtimod kan det gå ud over din 
troværdighed).

Se dig selv som rådgiver – ikke sælger.

INDEN VI GÅR I GANG…

Alle de justeringer, du laver på din profil, broadcastes som 
udgangspunkt til dit netværk, så hvis du skal lave mange ændringer, 
er det en god idé at slå dette fra, så du ikke blæser dine forbindelser 
bagover. Når du er færdig med den store makeover, kan du sætte 
indstillingen tilbage til Ja.

Gå til: Profil > Rediger profil 
Og sæt indstillingen nederst i højre kolonne til Nej.
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Derudover vil jeg anbefale, at du skriver dine tekster i et Word-
dokument eller lignende først og derefter copy/paster dem ind i 
felterne på din profil. Jeg har flere gange skulle trøste kunder, som 
efter at have arbejdet hårdt på deres tekster, måtte starte forfra, fordi 
de havde glemt at klikke Gem på LinkedIn, eller der opstod en fejl.
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TRIN 1: GØR DIN PROFIL VISUELT LÆKKER MED 
PROFILFOTO OG COVER-FOTO
Det er vigtigt, at din profil er visuelt appellerende, hvis du skal give 
omverdenen et professionelt indtryk. Det betyder (naturligvis), at dit 
profilbillede skal være tillidsvækkende, men det er også oplagt at 
udnytte muligheden for at sætte den rigtige stemning med et godt 
cover-foto.

PROFILFOTO

Dit profilfoto er en afgørende del af det førstehåndsindtryk, din profil 
giver. Sørg derfor for at have et professionelt og vellignende foto.

Din påklædning og billedets baggrund skal afspejle det indtryk, du 
gerne vil give omverdenen. Og så kig ind i kameraet og smil :-)

COVER-FOTO

Du kan tilføje et cover-foto, som ligger som baggrund i toppen af din 
profil. Det gør din profil mere indbydende og er samtidig med til at 
kommunikere, hvem du er.
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Du har flere muligheder, når du skal vælge cover-foto:
1. Et foto af dig selv i en arbejdssituation
2. Noget grafik, der kommunikerer visuelt, hvad du laver
3. Et foto som brander din virksomhed
4. Et personligt foto, som er relateret til dit arbejde

Det er vigtigt at billedet er i høj opløsning. Du får det bedste resultat 
med et billede i størrelsen 1400 X 425 pixels.

Vær obs. på, at det er et baggrundsbillede og profilbillede m.m. 
”dækker” for en stor del af billedet. Det er en præmis, du må 
acceptere, og det område som dækkes afhænger af læserens 
skærmopløsning og device.
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TRIN 2: FORTÆL HVAD DU KAN I DIN HEADLINE
Din Headline bliver brugt til at præsentere dig alle steder 
på LinkedIn: bl.a. i søgeresultater, statusopdateringer og 
netværksinvitationer. Derfor er det vigtigt, at din Headline fortæller, 
hvad du arbejder med.

Den klassiske Headline ser sådan ud:

Kundekonsulent hos Fiktivia

Og det siger ikke ret meget om, hvordan du kan skabe værdi for 
mig…

Din opgave er at bruge de 120 tegn til at formidle netop, hvordan du 
kan skabe værdi, og du har flere modeller, du kan arbejde ud fra.

Her er 3 forslag med eksempler:

SUPPLER DIN TITEL OG VIRKSOMHED MED NOGLE 
NØGLEORD

Denne model er især god, hvis du repræsenterer et alment kendt og 
anerkendt brand, der i sig selv skaber tillid.

Erhvervspsykolog hos Fiktivia - Talentudvikling, 
Ledelsesudvikling, Teambuilding
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På den måde viser du din ekspertise til kunderne, hvilket gør 
din profil mere interessant, og samtidig styrker du din position 
i LinkedIns søgeresultater, hvis en kunde søger efter et af dine 
nøgleord. Begge dele vil give flere relevante besøg til din profil.

SKRIV EN PERSONLIG ”VALUE PROPOSITION”

Formulér en sætning, der gør det tydeligt, hvilken værdi du skaber 
for dine kunder:

Engagerer dine kunder på sociale medier

Øger trivslen og sænker sygefraværet i din organisation

Optimerer dit lager, så du sparer tid og penge

DU KAN OGSÅ KOMBINERE TITEL MED VALUE 
PROPOSITION

Kundekonsulent hos Fiktivia - Optimerer dit lager, så du sparer 
tid og penge
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TRIN 3: BLIV LIDT PERSONLIG I DIT SUMMARY
Når folk lander på din profil, søger de en uddybning af, hvem du er, 
og hvad du kan (efter at været blevet nysgerrige af din headline).

Mange får ikke udfyldt deres Summary, fordi det er svært at beskrive 
sig selv. Det er synd, for det betyder, at du får sværere ved at 
fastholde den besøgende.

Der er rigtig mange måder, du kan skrive et godt Summary på, men 
jeg har rigtigt gode erfaringer med en personlig model, hvor du 
kommer omkring hvad der driver dig, hvordan du arbejder, og hvad 
du konkret laver (meget inspireret af Simon Sinek’s Golden Circle – 
se hans Ted talk her).

Her er et super eksempel på et Summary (venligst udlånt af Anders 
fra [ ju;æx] - klik her for at se hele hans profil), som kommer både 
omkring Hvorfor, Hvordan og Hvad:

Den bedste teknologi er ofte den, du ikke lægger mærke til.

Jeg arbejder for at gøre teknologi så nemt og naturligt at bruge, 
at du nærmest ikke behøver at lægge mærke til den. Det gør 
jeg på baggrund af en indgående viden om hvordan mennesker 
tænker, sanser og forstår Verden.

Når teknologien spænder ben for dig, ved at være svær at 
forstå, opfører sig anderledes end du forventer, eller på anden vis 
forstyrrer dig - så får den en uhensigtsmæssig opmærksomhed. 

Istedet for at trække denne opmærksomhed, bør langt det 
meste teknologi træde i baggrunden og lade os fokusere på det 
vi egentlig bruger teknologien til at opnå - lade os fokusere på 
opgaven, hyggen, spillet eller hvad end vi anvender teknologien 
til at opnå. 
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For at skabe teknologi der kan leve op til dét krav, kræves en 
stor viden om mennesket - for når vi som mennesker snubler 
over teknologien, skyldes det mestendels at teknologien ikke 
spiller efter de regler, som vi forventer - at den ikke er tilpasset 
menneskets evner og begrænsninger.

Jeg er civilingeniør i Produkt- og Designpsykologi og har flair og 
forståelse for brugervenligt design.

Igennem mine opgaver, projekter, uddannelse og relationer er jeg 
blevet stærk i disse kerneområder:

- Oplevelsesdesign / User experience design / UX
- Udvikling af prototyper / Prototyping
- Brugercentreret design / User centered design
- Interaktionsdesign / Interaction design
- Brugertest / Usability testing

Jeg er god i sammenspil med andre mennesker. Jeg er vant til at 
fungere i teams og at løfte i flok. Jeg er ikke bleg for at sige min 
mening eller at tage initiativ, og jeg holder hovedet koldt - også 
når jeg er under pres.

Dit Summary må gerne være kortere end Anders’, men det gør ikke 
noget, at det fylder lidt, hvis alt er relevant, og det er stillet op, så det 
er let at læse. 
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TRIN 4: BESKRIV DIN STILLING
Det er vigtigt, du får skrevet en beskrivelse af dit job. Det er her folk 
kigger (hvis du har fanget dem med Headline og Summary) for at 
finde ud af, hvad du nærmere præcist kan tilbyde lige nu.

Du kan bygge din beskrivelse op efter følgende model:

1. Sådan skaber firmaet værdi
2. Min rolle i den værdiskabelse er…

Fiktivia hjælper danske organisationer med at skabe et bedre 
arbejdsmiljø. Vi tror på, at glade medarbejdere er produktive 
medarbejdere (og kan bakke det op med data).

Jeg har især fokus på at reducere sygefravær ved at 
implementere simple løsninger, som både forebygger sygdom, 
og som kan bringe folk sikkert tilbage, når skaden er sket.

Mine opgaver ligger typisk inden for:

- Coaching 
- Terapi 
- Efteruddannelse
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TILLYKKE!
Du har nu kravlet op ad de 4 trin, som gør forskellen i forhold til, hvor 
synlig din profil er, og hvor troværdig du ser ud online.

Hvis du ikke har arbejdet med din profil undervejs, mens du har læst, 
så vil jeg anbefale dig at sætte 3-8 timer af (afhængig af, hvor let du 
har ved at skrive gode tekster om dig selv) i din kalender til at få sat 
din profil knivskarpt op efter ovenstående guidelines.

NÅR PROFILEN ER OPDATERET, ER DU GEARET TIL AT 
ARBEJDE MERE AKTIVT MED SALG PÅ LINKEDIN!

Start fx med at læse denne artikel om, hvordan du kommer i kontakt 
med personer i din målgruppe, som udviser ”interessesignaler”: 
Opfang interessesignaler på LinkedIn og skab kontakt til mulige 
kunder.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan din organisation kommer godt i 
gang med salg på LinkedIn, så er du altid velkommen til at kontakte 
os via vores website eller på:

Telefon: 60 70 00 50
Mail: kontakt@viummedia.dk

Tak fordi du læste med og god fornøjelse med optimeringen!

http://viummedia.dk/?utm_source=drip&utm_medium=email&utm_campaign=4trinfreebie
http://viummedia.dk/opfang-interessesignaler-paa-linkedin/?utm_source=drip&utm_medium=email&utm_campaign=4trinfreebie
http://viummedia.dk/opfang-interessesignaler-paa-linkedin/?utm_source=drip&utm_medium=email&utm_campaign=4trinfreebie
http://viummedia.dk/kontakt/?utm_source=drip&utm_medium=email&utm_campaign=4trinfreebie
http://viummedia.dk/kontakt/?utm_source=drip&utm_medium=email&utm_campaign=4trinfreebie

