
Udover hastighed er systematik og vedholdenhed 
nøgleingredienser i et succesfuldt salgssetup.

For selv hvis jeres salgsfolk faktisk følger op på indgående leads, så 
viser statistikken, at              af dem opgiver deres forehavende efter 
det første forgæves opkaldsforsøg. 

Og det er jo ironisk, når vi nu alle sammen godt ved, at det sjældent 
er i første forsøg, magien sker. Faktisk kræver            af alle salg 
mellem 5 og 12 interaktioner med kunden. 

Undersøgelser viser

Antal nødvendige interaktioner

Med ovenstående in mente, følger her er vores fem 
tips til MQL-opfølgning.

Definér klare kvalificerings-krav

Hverken du eller dine leads gider 
spilde tiden, så hav nogle helt 
simple og tydelige kriterier for, om 
leadet er kvalificeret eller ej.

Sæt opfølgningen i system

Lav klare regler for, hvornår der 
skal følges op 1., 2. og 3. gang. 
Udarbejd manuskripter og sørg 
for at booke næste opfølgnings-
samtale, inden der bliver lagt på.

Gør arbejdet intelligent

For de lange salgscyklusser, kan 
du med fordel automatisere din 
opfølgning ved hjælp af 
prædefinerede, men personlige 
emails. Det er en god og effektiv 
måde at finde ud af, hvornår 
leadet er klar til næste stadie. 

Brug specialiserede folk

Er MQL-leadopfølgning ikke en 
prioriteret del af det generelle 
salgsarbejde, risikerer det at 
drukne. Så enten skal du udpege 
en internt ansvarlig eller 
outsource arbejdet.

Arbejd på tværs af kanaler

Telefonen er gylden, men hvis du 
kombinerer udringningen med 
email og LinkedIn, øger du dine 
hitrater med op imod 28 %

5 tips til MQL-opfølgning

Har du fuld styr på opfølgningen på dine MQLs?

eller

Hvis ikke, så har du nu god mulighed for sparring med vores MQLs-ekspert, Stephen. 

KONTAKT OS RING TIL STEPHEN
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87% af dine leads ender ikke 
som salgs-leads
SÅDAN ØGER MAN SANDSYNLIGHEDEN FOR AT KONVERTERE DE MARKETING 
QUALIFIED LEADS, MAN HAR INDSAMLET, TIL SALES QUALIFIED LEADS

Fx er konverteringsraten for leads generet på website, via 
kundehenvisninger, LinkedIin og events følgende:

at på tværs af kanaler er det kun                             af MQLs, der bliver 
konverteret til et salgs-lead. 13 %

20-30%
for website og via 

kundehenvisninger

5%
for LinkedIn 
og events

Undersøgelser viser

er der én faktor, der mere end noget andet, kan øge 
konverteringsraten. Nemlig hastighed i opfølgningen. 

Det er                     mere sandsynligt, at man får en 
meningsfyldt samtale med beslutningstageren, hvis 
man følger op inden for den første time, efter leadet 
er opstået.

7x

Efter vores mening

30%

at for hver dag, der går, fra et lead har vist interesse, 
til du følger op, falder din konverteringsrate med op 
imod

Faktisk viser det sig,

Gode råd til den moderne 
B2B-sælger omkring MQLs
KUNDEREJSEN ER BLEVET LANG OG DIGITAL. MEN I VALEUR KAN VI HJÆLPE 
DIG MED NOGLE SHORTCUTS OG LIFE HACKS.

Kunderejsen i B2B er lang og 
bliver stadigt længere. Sælger du 
komplekse ydelser, er kunderejser 
på 6, 12 eller 18 måneder på 
ingen måde usædvanligt i dag. 

Antallet af personer involveret i 
B2B-indkøb vokser. Der er typisk 
en stor og vigtig projektgruppe på 
5-8 personer lige nedenunder,
som påvirker, hvor ordren går hen.

På tværs af industrier og produkt-
typer ser vi, at B2B-kunderne 
både kan og vil lave dybdegående 
produkt-research, konfiguration 
og modellering af produkter.

Som eksperter inden for B2B-salg, har vi gjort 
os nogle observationer, som vi gerne vil dele 
med jer. 

Sådan får du flere kunder ud af 
Marketing qualified leads

Ved du hvilke konsekvenser ovenstående har for den øverste 
halvdel af din salgstragt – og særligt, hvordan du indsamler 

Marketing Qualified Leads (MQLs)?

I mange B2B-virksomheder er der en forsimplet og forældet holdning til MQLs. 

Det er ikke forkert, men ikke specielt kundecentrisk. I stedet bør både marketing- 
og salgsafdelingerne tænke over, hvordan de bedst kan understøtte den 
potentielle kunde igennem hele kunderejsen. 

Kan du hjælpe kunden med at 
identificere sit eget behov?

Kan du understøtte det, når 
kunden tidligt undersøger 

løsningsmuligheder?

Kan du på objektiv vis 
assistere kunden med at 

opbygge kravspecifikationer?

Kan du gøre det nemt for 
kunden at lave leverandør-

udvælgelsen til RFP’et?

Systematisk opfølgning 
på MQLs
LÆS MERE OM VORES 5 TIPS TIL, HVORDAN DU SOM VIRKSOMHED SKAL 
ARBEJDE MED LEAD-OPFØLGNING FOR AT FORBEDRE KONVERTERINGSRATEN
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