Om adfærd
og den satans kultur

Kære læser

Når man oplever de samme barrierer forhindre virksomheder i at
nå deres mål, og de samme frustrationer gentaget, får vi lyst til at
skære igennem.
Lyst til at komme fra power points til strategier, der guider og motiverer adfærd. Og utålmodige for at komme fra værdier på krus og
plakater, til ny kultur og fra endnu et kursus til professionalisme
i kundekontakten.
Vi er stiftet i frustration over symptombehandling.
Ledelser, der lagde nye processer oven i de eksisterende, og nye
værdier oven i gammel kultur. Sælgere, der fik flere værktøjer og
nye værditilbud uden nogen ved, hvorfor de ikke bare bruger dem,
de fik sidst.
  
Mange ledere undrer sig over, hvorfor organisationen ikke bare gør
som aftalt. Det kan fx være undren over en performance varians,
hvorfor nogen ikke er tro mod værdierne, eller hvorfor nogen ikke
følger strategien.
Måske fordi ’forkert’ adfærd er nem at genkende, men svær at
ændre. Især hvis du er i tvivl om, hvordan du gør og i hvilken
rækkefølge.
Til inspiration, har vi derfor samlet nogle af de problemstillinger,
som optager mange virksomheder. Ikke for at kloge os på dygtige
kunders bekostning, men fordi vi ser et mønster i de barrierer, der
forhindrer dem i at nå deres mål.
Hvis du vil læse mere om metode og resultater, finder du et par af
vores business cases i appendix.
Velkommen til Garde Consultants

Hvis flere kurser ikke er
svaret på ny adfærd og
kultur, hvad er så?

Hvis opfølgning alene ikke
er svaret på forankring,
hvad er så?

Mange virksomheder har prøvet at løse det samme problem flere gange.

Det ville være dejligt, hvis det var nok at spørge om nogen bruger
værktøjerne, minde om værdierne eller genbesøge strategien i forbindelse med firmafesten.

Desværre med det resultat, at den gamle måde at gøre tingene på
vender tilbage, når chefen er trådt ned fra ølkassen eller tingene
brænder på.
Alle virksomheder har adfærd og kultur. Så det svære er ikke at konstatere om nogen mangler ansvarsfølelse, ambition eller proaktivitet.
Det svære er at finde ud af, hvorfor I har den adfærd og kultur I har,
og hvordan du ændrer den.
Vi finder ud af (i vores gap analyse), hvorfor I ikke får nok ud af alt
det gode, som I allerede har, og hvordan I får ledere og medarbejdere
til at gøre og sige tingene på en endnu bedre måde.
Vores indsigter har afdækket de bagvedliggende årsager til alt fra
skuffende krydssalg, upålidelige forecast og performance varianser
til valide svar på uforståelige placeringer i diverse tilfredshedsanalyser, leder- og kulturmålinger.

Hvis salgsorganisationen fx mangler forretningsforståelse, er det
nærliggende at sige til dem, at det skal de have. Og det kan undre, at
nogen ikke har forretningsforståelse, når chefen selv er både udadvendt og proaktiv og går foran med gode eksempler.
Men hvad nu hvis medarbejderne hurtigt falder tilbage i gammel
adfærd?
Og årsagen er, at firmapræsentationen, ikke inviterer til dialog om
kundens udfordringer. Eller hvis ingen relaterer jeres værditilbud til
kundens forretning, fordi ingen bliver målt på, om det bliver brugt.

Måske du tænker, at I har rigeligt med analyser, og det er forankring
I savner.

Essensen er, at hvis strukturen eller kommunikationen fastholder
gammel adfærd, vil træning ikke få varig effekt.

Men nøglen til forankring er at finde årsagen til, at I har den adfærd,
som I har, samt hvilke mekanismer, der fastholder jer i gammel adfærd. Før du træner.

Derfor fjerner vi de barrierer, vi fandt i gap analysen, imens
vi træner.

Ellers får I ‘veltrænede modvillige medarbejdere’.
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Måske du har forsøgt dig med kurser, hvor tilbagemeldingerne var
fine, men over tid virkede værktøjerne ikke lige i deres unikke situation. Heller ikke de gode eksempler, metoder og de sjove historier.

Ellers ‘flytter nissen med’.
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Kultur tur/retur
Tal med Garde Consultants,
hvis DNA’et driller

Kan man lægge nye værdier
oven i gammel adfærd?
Kultur får skyld for meget.
Fra dårlige resultater, deprimerende
målinger og silotænkning, til ledelsens
undren over, hvorfor nogen ikke vil det
samme som dem.
Derfor drømmer mange om en anden kultur end dén, de har.
Kunde-, salgs-, vinder- eller performancekultur er flere sider af samme sag. Kultur
er et middel til at skabe resultater, men aldrig et mål i sig selv.
Kultur er heller ikke et projekt eller en
ny work stream. Kultur er et konkurrence parameter og en differentieringsfaktor, der tiltrækker og fastholder de rigtige. Og så er den svær at kopiere.
Når kulturen skal forandres, starter mange med en værdiproces. Alle

mødes og udveksler eksempler på,
hvordan de allerede er kundeorienterede, og derfor roligt kan gøre som
de plejer.
Det ville være dejligt, hvis man kunne aftale, at man er kundeorienteret, og så var
alle det.
Men hvis du har prøvet at lægge nye værdier oven i gammel adfærd, har du formentlig erfaret, at kulturen er den samme
som før og at ny adfærd ikke kommer af
sig selv.
Derfor starter en vellykket kulturrejse
med at finde ud af, hvornår I går på kompromis med jeres værdier og hvorfor.
Ikke før.
Ellers bliver det kultur tur/retur.

Vi kan hjælpe dig med:
1. At finde de barrierer, der forhindrer jer i at ændre adfærd og kultur
2. Rådgive dig om de håndtag, du også skal skrue på og i hvilken rækkefølge
3. Påvirke, ’nudge’, massere og modellere adfærden ‘lidt, men tit’ og indtil det bliver jeres
nye DNA
Se case:
Om forankring på distancen side 36
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Ligger strategien uden
for jeres komfortzone?
Tal med Garde Consultants,
hvis strategien skal guide og motivere

Om eksekvering og
forankring af strategi
Det er svært at få strategien ud til alle.
Mange power points indeholder ambitiøse mål for vækst, tilfredse kunder og
engagerede medarbejdere. Mindre om
hvordan I når målene.
Når nye strategier lanceres, nikker de
fleste. Dels fordi målene rationelt lyder
overbevisende, men også fordi de gerne
vil beholde deres arbejde.
Begejstringen og enigheden varer indtil
det går op for de involverede, hvad de
nye prioriteter betyder for egen adfærd
og gamle vaner.
Symptomerne på manglende accept er, at
mange gør som de plejer. Den dominerende (leder)logik er, at medarbejderne ’bare
skal forstå’ og derfor gentager målene.

Men medarbejderne har forstået strategien for længe siden.
De er bare ikke med ombord.
Årsagen er, at mange ledelser tager for givet, at alle kan se værdien af at nå målene, og ved hvordan de ændrer adfærd. Og
imens går tiden med intern opfølgning på
selvfølgeligheder, indtil selv ildsjælene
brænder ud.
Resultatet er, at ledelsen ryster på hovedet, mister tålmodigheden eller skifter ud
på holdet.
Vi oversætter strategi til adfærd og mindset, så du kan bruge tiden på at motivere
og dygtiggøre og mindre på at overtale og
følge op.

Vi kan hjælpe dig med:
1. Beskrive den adfærd, der afgør om strategien bliver til noget
2. Opnå accept i organisationen på værdien af at nå målene
3. Oversætte strategien så den guider og motiverer adfærden i hverdagen
Se case:
Om kaskadering og forankring eller (re)implementering af Salesforce side 36
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Kunderejse,
ørkenvandring,
customer journey

Hvis du undrer dig over ansvarsfølelsen hos dine medarbejdere,
så tal med Garde Consultants

Hvor længe varer
en kunderejse?
De fleste ledelser drømmer om højere
kundetilfredshed.

hellere vil tale om nye projekter end om
ny adfærd.

De taler om, hvordan de skal arbejde på
en rigtigere og mere effektiv måde, til
gavn for kunderne. Det bruger de meget
intern tid på.

Men hvad nytter flere roadmaps, hvis
kundernes utilfredshed skyldes, at det
ikke er kutyme at besvare sine e-mails?
Eller forretningsgange vejer tungere end
kundeoplevelser? Eller sælgerne lover det
forkerte eller måske til de forkerte…?

De undrer sig over deres placering i diverse målinger og analyser, også selvom
de gentager den år efter år. Alle er i grøn,
bortset fra kunderne og dem der har ansvaret for tallene.
Og det, der undrer chefen, undrer givetvis også jeres kunder.
I har sikkert masser af analyser,
SLA’er og kundehjul, så det er næppe viden, I mangler. Måske I også har været på
kursus i kundetilfredshed, så nu ved alle
hvad ’udefra-ind’ er.
Men når resultaterne lader vente på sig,
er det ofte et symptom på, at lederne

Det svære ved kundens rejse er, at den
går på tværs af organisationen. Og at
kundetilfredshed ikke er forbeholdt dem
med kundekontakt. Og så måske lige, at
adfærden ikke ændrer sig, alene fordi du
måler den.
Så i stedet for at bruge tiden på at løse
kundernes problemer, anbefaler vi,
at I ændrer den adfærd, der skaber
problemerne.
Og den rejse starter med at tale om
det rigtige.

Vi kan hjælpe dig med:
1. Finde de bagvedliggende årsager til jeres placeringer
2. Omsætte analyser til den adfærd der afgør, om jeres kunder kommer eller går
3. Forankre ny adfærd, så jeres kultur bliver reelt kundeorienteret
Se case:
Om kundetilfredshedsanalyse eller forbedringer af NPS og Trust side 35
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Har dine sælgere travlt
med de(t) forkerte?
Tal med Garde Consultants,
hvis dine sælgere ikke er tro mod segmenteringen

Om heltebilleder og
lønsom segmentering
I gamle dage var det nok at sælge alt til
alle og lade relationerne styre, hvem man
besøgte og hvor tit.
Men når produkter bliver ’commodity’, er det ikke længere holdbart at
sælge på pris og følelsen af, at kunderne ikke kan se forskel på udbyderne, går ud over selvopfattelsen og
sætter sig i engagementet.
Du har sikkert allerede fortalt dine folk,
at de skal være proaktive, skabe værdi og
holde flere møder med selvtillid. Så det er
næppe viden, de mangler.
Sælgerne har sikkert fortalt dig, at de
mangler ’wow’ effekt, bedre branding, og
unikke produkter til lavere priser.

Vi tror, det handler om at have nej-hatten
skruet godt ned i panden og værktøjer til
at sige fra på en socialt acceptabel måde.
Både internt og eksternt.
Det kræver klare til- og fravalg, så I får
sat ansigt på yndlingskunden, og et fælles
billede af, hvornår I afviger fra det, I har
aftalt.
Men segmentering i adfærd starter med
at finde ud af, hvorfor sælgerne har travlt
med at sælge til de forkerte eller give rabat til dem, der havde købt alligevel.
Hvis en krone altså ikke længere skal
være en krone?

Vi kan hjælpe dig med:
1. Være tro mod jeres segmenter og det I gør bedst
2. Sige nej på en måde, så selv ikke-kunder bliver ambassadører for jer
3. Skaffe så mange af de rigtige kunder, at I tør sige nej til de forkerte
Se case:
Om segmentering i adfærd eller forankring af værditilbud side 37
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Kan man overhovedet
sælge noget,
til de priser I har?
Tal med Garde Consultants,

når undskyldningerne står i kø

Om nysalg og
manglende selvtillid
Mange salgsledelser drømmer om nye,
store kunder, kortere salgscyklus og valide forecasts. Kvalitet i kundekontakten,
professionalisme og sult.

kunder eller have travlt med administration og interne udfordringer.

Men undskyldningerne for ikke at gribe
telefonen, booke møder med de rigtige eller sælge på andet end pris, er mange.

Fx med at finde ud af hvad det egentligt
er, I sælger, til hvem og hvorfor?

Sælgerne fortæller ellers, at de nok skal
nå målene, ’hvis bare’ marketing ville øge
kendskabsgraden eller gav bedre leads.
Eller hvis nogen ville gøre produkterne
mere unikke eller sænke priserne.
Den negative spiral af mange afslag og
daglige prisforhandlinger er manglende
selvtillid og tiltro til firmaets produkter
og position.
Og når tilpas mange mister gejsten bliver
mismodet til kollektiv virkelighed. For
når motivationen er i bund, er det kun
naturligt at søge hen imod eksisterende

Vi tror, man skal starte et andet sted.

For følelsen af at kunne forklare sit
særkende og retfærdiggøre sin merpris, starter med et fængende værditilbud og evnen til at sammenligne kundeudbytter mere end priser.
Og når du først har fået sat ansigt på yndlingskunden dvs. dem som sætter pris på
det I leverer, og måden I gør det på, bliver
det hele meget sjovere.
Den positive spiral af selv at skaffe de
rigtige kunder er stolthed, selvforståelse
og identitet.
Og omvendt.

Vi kan hjælpe dig med:
1. Afdække de barrierer der forhindrer jer i at sælge
2. Skabe sammenhæng imellem kommunikation, processer og salgsadfærd
3. Professionalisere salgsadfærden og nå jeres salgsmål hurtigere
Se case:
Om fordobling af salget side 35 eller kortere salgscyklus side 36
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Er der noget,
I har glemt at fortælle?
Tal med Garde Consultants,

når I skal sælge som One Firm

Om krydssalg og
siloadfærd
Mange ledelser fornemmer, at de går glip
af forretning, når kunderne ikke lægger
alle deres køb i jeres virksomhed.

gør I livet besværligt for både kunder
og kolleger.

Især fordi analyser viser, at jo mere kunderne køber, jo gladere - og længere - bliver de hos jer.

Konsekvensen er, at kunderne bliver nødt
til at mødes med jeres konkurrenter, og
specialisten i den anden silo får svært ved
at gøre sig relevant.

Hvis kunden ovenikøbet tror, at de handler med firmaet mere end den enkelte sælger, giver det ekstra god mening at brede
sortimentet ud.

Vi tror, at det handler om at tale lidt mindre om sig selv og lidt mere om forretningsmodellen, og hvad I ellers tilbyder,
allerede på det første møde.

Men hvis man ikke stoler på kollegaen,
hans produkt eller bare synes at det er besværligt at have ham med i bilen, er det
selvfølgelig også meget nemmere at fokusere på sine egne mål.

Så skruer vi op for transparensen, justerer
KPI’erne og drejer måske på heltebilledet,
så alle kan se værdien af en fælles indsats.

Men når nogen glemmer at fortælle kunderne om værdien af jeres forretningsmodel eller sammenhæng i sortimentet,

Så bliver det hele også lidt sjovere, og
lidt nemmere at huske kollegaen næste
gang, og derfor lidt mindre mystisk for
alle parter.

Vi kan hjælpe dig med:
1. Finde de bagvedliggende årsager til at krydssalget halter
2. Kortlægge succesopskriften hos dem der lykkes med krydssalget
3. Definere hvilke håndtag du skal skrue på, for at agere som ’One Firm’
Se case:
Om positionering og brandadfærd side 35 eller forankring af værditilbud side 37
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Kan man sælge
som en service?
Tal med Garde Consultants,

hvis I har salg og service på agendaen

Om mersalg og
afledte effekter
De fleste af os vil gerne lytte til den, der
lige har løst vores problem.
Især hvis rådgiveren kan fortælle om
uudnyttede muligheder, og hvad jeres
mest tilfredse kunder er gladest for, på en
usælgende og oplysende måde.
Det ved dem med ansvar for kundetilfredshed og mersalg godt. De drømmer
om samtalestruktur, ensartethed og flere
af de bedste.
Det svære er, at dem der løser problemer,
ofte ser salg som en modpol til faglighed og integritet. Og frygten for et nej,
overskygger lysten til at spørge og føles
som den sikre vej til tab af både ansigt og
(livs)kvalitet.

Men det er svært at motivere for mersalg,
hvis man ikke har noget på hjerte, eller
motiverer sine spørgsmål. Men uden motivation forsvinder både kunder og rådgivere hurtigt igen.
Vi tror, det handler om at undgå at ‘sælge’, så rådgiveren kan rådgive og lade
kunden købe. En detalje måske, men en
rækkefølge, der afgør om selvopfattelsen
står i vejen for mersalget.
Og hvis rådgiverne kan afslutte med at
fortælle kunden, hvor de selv finder svaret i fremtiden, kan I ovenikøbet bruge
mere tid på dem, der har behov for rådgivning. Og omvendt.
Jo mere udbytte, jo bedre kundeoplevelse,
jo mere salg.

Vi kan hjælpe dig med:
1. Udvide komfortzonen vha. værktøjer og vendinger fra bla. The Trusted Advisor
2. Løfte bundniveauet så I bliver mindre afhængige af ’high performere’
3. Forankre den krydssalgsadfærd, der virker bedst hos jer på toppen af fagligheden
Se case:
Om NPS og samtykker side 35 eller henvisninger side 37
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Er der penge i at
være nysgerrig?
Tal med Garde Consultants,
når I skal være ’proaktive’

Om proaktiv adfærd
og spørgeteknik
Man kan lytte sig til en ordre.
Men det starter med at rådgiveren tager
initiativet. Om ikke andet, så fordi det er
tillidsnedbrydende, ikke at holde sin kunde opdateret på vigtige tiltag, eller måske
fordi kunden forventede, at kontakten var
med i prisen.
Men det er svært at bevare relationen, hvis
kunden aldrig hører fra jer.
Men undskyldningerne for ikke at være
proaktiv er ofte, at rådgiverne ikke ved,
hvad de skal spørge om, ligesom fantasien bliver sat på prøve, hvis kollegerne ikke
har sørget for gode anledninger i form af
nye tilbud.
Det er en barriere for mange rådgivere at
stille spørgsmål, som de ikke selv kan svare på, ligesom ‘I love you’ calls kan være en
stor mundfuld for den introverte rådgiver.

Dels fordi det er nemmere at lade være og
dels fordi historiske forsøg, måske ikke
var en god oplevelse for nogen af parterne.
Vi tror, proaktivitet er en teknik, der starter med forretningsforståelse. For nøglen
til øjeblikkelig relevans er at forstå, hvad
der optager kunden, hvornår og hvorfor.
Det gode er, at hvis nogen ikke er nysgerrige af natur, kan de spørgsmål, der giver
taletid hos jeres kunder, tillæres.
Men før kunderne kan påskønne jeres
proaktivitet, skal jeres løsninger oversættes til motiverende spørgsmål, der giver
talelyst hos kunden.
Essensen er, at det er forretningsforståelsen, du skal udvikle, hvis du vil gøre
organisationen mere proaktiv.

Vi kan hjælpe dig med:
1. Kortlægge de gode anledninger til proaktiv adfærd
2. Definere de konkrete spørgsmål, der skaber indsigten i kundens forretning
3. Træne i den (spørge)teknik, der afgør om alle føler sig komfortable
Se case:
Om NPS og samtykker side 35 eller henvisninger side 37
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Vil kunder ikke
digitaliseres?
Tal med Garde Consultants,
hvis alle skal med ombord

Om digitale relationer
og samtykker
Det svære ved digitalisering er, at kunden kommer ind i butikken på andre og
flere kanaler og med andre forventninger
end tidligere.
Det betyder, at mange flere er i kontakt
med kunderne i et tempo, som kan tage
pusten fra de fleste.
Og hvis man samtidigt (i et call center)
bliver målt på, hvor hurtigt man kan tage
telefonen eller lægge røret på igen, bliver
det ekstra stressende.
Det svære er at gøre samtalerne korte, relevante og værdiskabende. Uden at gå på
kompromis med rådgiverens faglighed
og integritet.
’First Time Right’, ’Four minutes of excellence’ og ’Fast & Easy’ ser godt ud i
Excel, men samtalekvalitet, er desværre
ikke noget, der bare skal forstås, ligesom

ny adfærd ikke er noget, der kommer af
sig selv.
Det overraskende for mange er, at jo mindre tid I har til at komme rundt om kunden, jo mere struktur og jo bedre spørgeteknik skal der til, før kunder oplever
digitalisering som en forbedring og ikke
en spareøvelse.
Symptomer på manglende struktur er lange samtaler uden samtykker og mersalg.
Og en kultur hvor det er op til den enkelte, hvem og hvor mange der bliver spurgt
om hvad.
Den afledte effekt af at få både kunder
og medarbejdere ombord, er til gengæld
større ansvarsfølelse og arbejdsglæde,
ligesom chefen kan glæde sig over mere
salg, kortere samtaler, flere samtykker og
mindre kø på telefonerne.

Vi kan hjælpe dig med:
1. Finde ud af, hvor (værdi)kæden falder af og hvorfor
2. Beskrive ‘best practice’ i adfærd
3. Skalere og ensarte den adfærd, der afgør, hvor hurtigt I når jeres mål
Se case:
Om færre opkald og flere samtykker side 35

25

Kan onboarding
accelereres?
Tal med Garde Consultants,

hvis flere skal have succes, hurtigere

Om sidemandsoplæring
og ‘churn’
I nogle brancher er det helt naturligt,
at medarbejdere er der for en kortere
periode.

nogen af dem så forlader jer igen, fordi
det alligevel ikke var det rigtige for nogen
af jer, starter det hele forfra.

Men hvis mønsteret er, at de forlader jer
efter en dyr oplæring fordi de ikke fik succes hurtigt nok, aldrig forstod kulturen
eller druknede i informationer, er det en
bekostelig affære.

De fleste har ellers både personalehåndbøger, intranet, læringsportaler og introkurser. I praksis er mange dog overladt til
dem selv og deres succes afhænger af en
behjertet kollega på nabokontoret.

Dertil kommer tab af viden, kultur, der
udvandes og troværdighed i lederskabet.

Vi tror, at det handler om, at nye medarbejdere skal starte før de starter.

Det forlyder, at de vaner nye medarbejdere får de første 6 uger hænger ved, og
analyser viser, at det hurtigt tager 6-9
måneder at komme ind i en kultur. Hvis

Om at sige ‘det med småt’ i starten og beskrive kulturen, så alle ved, hvad der forventes af dem i adfærd allerede fra første
dag på jobbet.

Vi kan hjælpe dig med:
1. Finde de bagvedliggende årsager til at nogen forlader jer
2. Finde, kondensere og beskrive den adfærd, som I forventer af hinanden
3. Forkorte onboardingen, så flere bliver en succes, hurtigere
Se case:
Om check-in samtaler og salgsadfærd på distancen side 37
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Di-stan-ce-le-del-se
Tal med Garde Consultants,
når der er mere end 7 meter
mellem dig og medarbejderen

Skal I arbejde mere ens
end forskelligt?
Hvis I har skala og profitabel vækst på
agendaen, skal I formentlig arbejde mere
ens end forskelligt.

Argumentet for ikke at sige og gøre tingene på den samme måde er, at mennesker
er forskellige, og det er jo rigtigt.

Også fordi det er svært at følge effektivt
op, hvis tiden går med at diskutere troværdigheden i tallene, og hvad der heller
ikke virker lokalt.

Omvendt kan det være svært, for både
kunder og kolleger at få øje på synergierne, hvis alle gør det på hver deres måde.

Hovedkvarteret fornemmer, at det går
godt derude, alt imens de drømmer om
fakta og indsigt i, hvad der egentlig foregår på kundemøderne og hvordan de lokale præsenterer firmaets forretningsmodel og værditilbud.
Det er nemt at aflæse en performance varians og hvem der ligger i top og bund.
Det svære er at afkode mønstrene og
hvilke succesopskrifter, der kan kopieres
i adfærd.

Problemet er, at adfærd og enkeltstående
eksempler ikke skalerer på samme måde
som produkter og processer.
Vi tror, mennesker motiveres af at gøre
det rigtige, og at følelsen af fremdrift giver meningsfuldhed, bedre selvforståelse
og stolthed over jeres fælles virksomhed.
Derfor har vi udviklet Remote DNA®,
som er en metode til at ensarte adfærd
og forankre alle de gode ting I udvikler,
lokalt.

Vi kan hjælpe dig med:
1. Finde, accelerere og forankre ‘best practice’ i adfærd
2. Arbejde mere ens end forskelligt på tværs af sprog, geografi og tidszoner
3. ‘Nudge’ adfærden digitalt, så ledelsen ‘kan være der uden at være der’
Se cases:
Om adfærdsdesign og ‘nudging’ side 36-37
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Hvornår skal du vælge Garde Consultants?

39
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Om profitabel adfærd
Profitabel adfærd handler om at komme den lige vej til målet. Om at
forenkle, forfine og kondensere adfærden.
Profitabel adfærd og kultur handler også om værdi- og strategi fasthed i hverdagen, som i praksis betyder at:
Hvis vi skal dygtiggøre jeres ledere for at eksekvere jeres strategi, er
det den, der dikterer temaer og rækkefølge, og ikke hvad de fleste
efterspørger.
Hvis vi skal accelerere salget, skal udgangspunktet være jeres værditilbud og de rigtige segmenter, uden at det går ud over jeres kundetilfredshed. Ikke kortsigtede bonusmål eller personlige præferencer.
Når vi har mange af vores kunder i mere end både 2, 5 og 10 år, er
det fordi kontinuitet og samspil gør det muligt at lægge det næste
lag ovenpå. Uden at gå på kompromis med hverken strategi eller
værdier. Det gør vi for at bevare momentet og fordi helhed og sammenhæng skaber mening og relevans.
Derfor er vores yndlingskunder (utål)modige forretningsfolk med
ambitiøse mål.
Utålmodige fordi hastighed og effekt er deres (og vores) DNA.
Modige fordi de tør sætte de fælles mål højere end interne stemninger.
Og ambitiøse, fordi de ved at målene er umulige at nå med
nuværende adfærd.
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22.000 FÆRRE OPKALD EFTER
4 MÅNEDERS INTENSIVT FORLØB

SKABER REKORDRESULTAT
MED NY LEDELSE

EKSEKVERING OG FORANKRING AF VÆRDITILBUD
REDUCERER TRAVLHED VED TELEFONERNE

EN ARTEFAKT ØGER SALGSEFFEKTIVITET, TEMPO OG
AGILITET I ADFÆRD

Udgangspunkt

Danicas værdiløfte er, at levere finansiel tryghed i alle kundekontakter
Danicalinjen modtager 220.000 opkald p.a. og 300 mails per dag
• 5 teamledere og 30 medarbejdere med høj faglighed/stor erfaring
• Målet er, at forankre finansiel tryghed i servicekultur og kundeoplevelser
•

Udgangspunkt • Den nye salgsledelse identiﬁcerer et uforløst salgspotentiale

•

Vores kundeliste er
vores største aktiv
Da vi stiftede Garde Consultants i 2010, besluttede vi os for, at opsøge nogle af de dygtigste aktører indenfor finans, it, telco og professionelle service firms.
I dag har vi mere end 30 signatur kunder med stærke brands og positioner. Kunder, som vil nå større mål, hurtigere, og have mere ud
af det, de allerede har og gør.

Udfordring

Følelse af konstant travlhed og underbemanding
Høj genkaldsrate
Stor performancevarians i samtaletid, genkald, AHT, NPS, CES m.fl.
• Selvopfattelse, adfærd og samtalestruktur er nøgleudfordringer
•
•
•

Proces

Arbejdsmøder, desk research og involvering af coaches og teamledere
Nøgletal fra Aktuariatet oversættes til tommelfingerregler og Klare Anbefalinger
• Analyse af båndede samtaler oversættes til adfærd og feedback model
• Train the trainer, træning af medarbejdere, medlytning og ‘alignment’ af værdikæden
•
•

Resultat

22.000 færre viderestillinger om året
Genkald reduceret fra 11% til 6%
• 8,8 på 9-skala svarer, at de fik en Klar Anbefaling
• NPS-score steget til plus 48
• 66% af kunderne vil anbefale Danica til venner og familie
•
•

Tipping points

Tommelfingerregler, formuleringer og samtalestruktur forankret i adfærd og kultur
Varig driftsændring (ikke et projekt eller et kursus)
• Kondensering af de gode spørgsmål til hvert tema (Udbetaling, fratrædelse osv.)
• Målepunkter ændret, så de nu understøtter den nødvendige adfærd
•
•

Slutprodukt

Udbyttet er en mærkbar stigning
i kunde- og medarbejdertilfredsheden. Det bygger stolthed

• Højt topniveau blandt sælgerne, og mange kopierbare succesopskrifter
• Ca. 135 rådgivere og salgsledere skal arbejde ‘mere ens end forskelligt’
• Salgseﬀektiviteten skal øges på toppen af høj faglighed og troværdighed
Udfordring • Produktcentrisk behovsafdækning/sammenligning af eksisterende policer
• Frygt for at få et manuskript og arbejde på en anden måde osv.

• Ledelsesmæssig amnesti ift. brug af Comadso, GEO mm. (få der anvender det)
• Alle hjemsendt pga. covid-19 skal dygtiggøres og motiveres på distancen
Proces •
•
•
•

Gapanalyse afdækker niveau, krav og gaps i værdikæde og kunderejse
Co-Labs med coaches om forenkling/kondensering af budskaber
Produkt og kundebudskaber oversat til adfærd og mindset
Udrulning gennem train the trainer, 10 ugers onboarding plan mm.

Resultat •
•
•
•

Salget slår alle rekorder (i privat)
Kunderne får en mere ensartet rådgivning i alle kontaktpunkter
Alle rådgivere ved hvordan de skal sige, gøre og på hvilken måde
Lønsom balance mellem forsikringstjek og kundens potentiale/ssh. for køb

Tipping points • Ensartet metode for hvordan alle træner på distancen (WFH)
• En fysisk bog (Den Blå Bog), og en del af performanceplanen

Slutprodukt

Ligesom i youSee har artefakten (bogen)
afgjort hvor hurtigt vi har forbedret
salgsresultaterne. Og med covid har
alle haft succesopskrifterne
liggende derhjemme

- Michael Schiedel

Head of Danicalinjen, Danica Pension

De anser adfærd og kultur, som et konkurrenceparameter, fordi adfærd er eksekvering.

- Ulf Barrit
Salgsdirektør, Topdanmark Privat
(nu direktør for hele Privat)

På de næste sider kan du se et udpluk af business cases, med vidt
forskellige temaer, men altid med adfærd og kultur, som X-faktor.
Og hvis du hellere vil se film, er du velkommen på Gardeconsultants.com, hvor flere af kunderne fortæller om deres mål, udfordringer og resultater.
God fornøjelse

MERVÆRDI OG KUNDEOPLEVELSE
FORANKRET I NY ADFÆRD

FIRMAPRÆSENTATION, DER
UNDERSTØTTER ‘ONE FIRM’

ARTEFAKT FORANKRER ADFÆRDEN PÅ TVÆRS
AF 4 KUNDECENTRE

FRA MANGE FORSKELLIGE BUDSKABER TIL FÆLLES
POSITION OG ENSARTET BRANDADFÆRD

Udgangspunkt

Udfordring

•
•
•
•
•

Gap analyse og Train the Trainer forløb øger mersalg med 71 %
Proof of concept udarbejdet
Train the Trainer forløb gennemført
Ønske om at skalere via ensartethed
Næste skridt er forankring af proﬁtabel adfærd i kulturen

•
•
•
•

Mange gode succesopskrifter ﬁndes, men i uensartet form
Vanskeligt at dele gode eksempler på distancen (WFH)
Svært at opnå ensartet best practice på tværs af 4 centre
Lokal autonomi blandt ledere og medarbejdere

Udgangspunkt

Mange og meget forskellige firmapræsentationer (farver, grafik, font, budskaber osv.)
Stor variation i udlægning og prioritering af budskaber
Tidskrævende at udarbejde præsentationer til hvert newbizz møde
• Ambition om at professionalisere og ensarte præsentationer
•
•
•

Udfordring

Finde tid til at indsamle, prioritere og kondensere budskaberne
Opprioritere tid på udlægningen fremfor indhold
• Forberede sig mere på kundens situation end præsentationen af WTW
• Gå fra at fortælle til at involvere, positionere og relatere budskaber til kunderne
•
•

Proces

Gennemgang af firmapræsentationer, strategi, kundeanalyser, exit interviews m.fl.
Deltagelse i 2 kundepaneler á 1½ times varighed
• Interviews af 6 partnere og 6 kunder (nye, eksisterende og tidligere)
• 3 workshops med styregruppen
• Træning i præsentationsteknik herunder brug af medier, involvering og argument valg
•
•

Proces

•
•
•
•

Brief, road map, deep dive, interviews og adfærdsvurdering
Co-lab, drejebog, disposition, hypotese og workshops
Udvikling, design, layout og produktion
Implementering via ‘wave makers’ og Train the Trainer forløb

Resultat

Fra 55 power points til 5-10 styks med ‘sufflør tekster’
Fra indefra-ud fokus til udefra-ind
• Færre fejl og mere salgstid
• Ny salgsproces, der sikrer kortere og rigtigere forberedelse
•
•

Resultat

Tipping points

Slutprodukt

• Træningskultur med coaching og feedback
• Artefakt med best practice rådgiveradfærd (privat, erhverv, fastholdelse)
• Merværdi fordoblet, NPS fra 65 til 81, EPSI – Bedste servicekvalitet blandt
de store i branchen, EPSI - Proaktiv rådgivning steget med 7 point

Tipping points

Vi har fået en best practice,
som sikrer, at vores ledere
og trænere efterspørger
den ønskede adfærd

Ekstern hjælp til det de færreste får gjort og ingen har tid til
Processen med arbejdsspørgsmål, styregruppe og 3 workshops på 4 uger
• Følelse af bedre møder fordi kunderne er mere aktive på møderne
• Stejlere læringskurve for nye kolleger
•
•

• Personlig træningsmanual, som er fysisk med i hverdagen
• Unik metode, som sikrer relatering og stort buy-in
• Fra træning i modeller og værktøjer til træning i adfærd og
succesopskrifter
Slutprodukt

Vi kunne måske have gjort det
selv, men det tager tid fra salget,
og vi holder os mere ærlige ved
brug af eksterne
- Lars Depping Christensen

- Jakob Dreyer-Stapput

CCO, Partner

SVP, Kundecenter
Alm. Brand
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DIGITALT KOMPAS TIL STRATEGIOG VÆRDIFASTHED I HVERDAGEN

FRA (ReD) ANALYSE TIL
ADFÆRD OG RESULTATER

MARKANT FREMGANG I
HENVISNINGER

AGILITET I KULTUREN MED
VÆRDIFULDE SIDEGEVINSTER

NORLYS ERHVERV OPNÅR EKSEKVERINGSHASTIGHED
OG ‘ONE FIRM’

FRA 250 FORSKELLIGE MÅDER AT RÅDGIVE PÅ TIL ‘BEST PRACTICE’,
FÆLLES STILLESTIL OG TRÆNINGSKULTUR

INTENSIVT FORLØB PÅ 3 MÅNEDER SKABER
MARKANTE RESULTATER

FRA ÅRLIGE MUSAMTALER TIL KORTE, HYPPIGE
OG EFFEKTFULDE CHECK-IN SAMTALER

Udgangspunkt

Udfordring

Proces

Resultat

Tipping points

•
•
•
•

Sammenlægning af ﬂere afdelinger med hver deres måde at arbejde på
Ambition om etablering af ”One Firm”, løsningssalg, krydssalg og øget nysalg
Ønske om fælles identitet og delingskultur
Mål om at eﬀektivisere analog og digital ledelseskommunikation

•
•
•
•

Kulturelle forskelle mellem afdelinger
Historisk set et varmetab i strategien
Svært at dele gode eksempler i en travl hverdag
Geograﬁ, distanceledelse og analoge begrænsninger

Udfordring

• Gap analyse (pensum, interviews, realtime observationer, deep dive, debrief med
anbefalinger)
• Adfærdsdesign, idé og koncept
• Produktion, implementering og forankring af app (kompas)
• Broadcast af best practice i adfærd
• Løbende monitering, opfølgning og nudging af ledere og medarbejdere
•
•
•
•

Sammenhæng mellem analog og digital ledelse
Bedre forståelse af egen rolle ift. strategiske mål
Øget (kryds)salg, bedre samarbejde og følelsen af ”one ﬁrm”
Større eﬀekt og besparelse i interne aktiviteter fx permission irt. understøttelse af digital
platform
• Bedre og hurtigere onboarding

•
•
•
•

Øget reﬂeksion og dygtiggørelse
Eksekveringshastighed i strategien
'Silent talents’ synliggjort
Autenticitet i kulturen

Slutprodukt

Udgangspunkt

Vi er uden tvivl kommet
tættere på hinanden og
ambitionen om ”one ﬁrm”,
men det mest overraskende
har været de mange aﬂedte
eﬀekter og den hastighed
vi nu kan eksekvere med…

Tryg Erhverv er allerede erhvervslivets foretrukne forsikringsselskab
Bedste ﬁnansielle resultater og højeste kunde-/medarbejdertilfredshed
Erhvervsledelsen hæver barren med ny strategi og højere salgsmål
Analyse (193 sider) fra ReD afdækker latente kundebehov og ledig position
Tocifret millionbeløb investeret i nyt it-system (kræver ROI)

• Share of Wallet (SoW) rummer stort mersalgspotentiale (+100mkr.)
• Winning Aspiration (WA) fortolkes på ca. 250 forskellige måder
• Kunderne efterspørger (ifølge ReD Ass.) proaktiv rådgivning, forretnings-forståelse,
enkle til-/fravalg og bedre timing for henvendelser
• Det kræver (samtale)struktur og færdigheder (overgange, spørgeteknik)
• 4 forskellige it systemer lægges sammen til ét system (~CRM)
•
•
•
•
•
•
•

Gapanalyse (Deep Dive, interview, medlytning, observationer mm.)
Co-labs med udvikling af træningskit til 6 salgskanaler
Afrapportering til erhvervsledelsen og hver salgsdirektør/-kanal
Train the trainer for 20 salgsdirektører/partneransvarlige/salgschefer
Styregruppe med CM team (input til fx e-learning, målepunkter, drejebog)
Design af ny salgsproces til øvre/nedre segment
Optagelse af videoklip med testimonials fra direktion til erhvervsledelse

Resultat

•
•
•
•

Gapanalyse afdækker 3 barrierer for forankring og varig eﬀekt (af træning)
Best practice i risikorådgiveradfærd beskrevet for 6 salgskanaler
Salgsværktøj/kit til 20 trainers fordelt på in/outbound, partner, SME og LA
Sammenhæng iml. salgspotentiale, position, kundebehov og adfærd

Tipping points

•
•
•
•

Strategifasthed i alle ledelseslag
Mod i erhvervsledelsen til at følge anbefalingerne i gapanalysen
Konsekvens i rådgiveradfærd og feedbackkultur
Stærk projektledelse/styring af programdirektør og Change team

Proces

Vildt at der er så meget at
hente i struktur og vi har fået
skabt en rigtig træningskultur,
hvor alle øver sig ‘lidt, men tit’
den fælles spillestil… Vi havde
kæmpe forbehold i starten,
men nu kan alle se værdien

Slutprodukt

- Kristian Magnus Nielsen

- Claus Thaarup Mikkelsen

Marketingchef Norlys Erhverv

Change konsulent, Tryg Erhverv

Udgangspunkt

Sydbanks strategi er 1. kunden først, 2. Mere Sydbank, 3. Det der virker
Målet er
adfærd og en stærkere bank
• Vi starter i Sydbank Direkte, da der er
kundehenvendelser og som
benchmark for andre kanaler
•

Udgangspunkt

Udfordring

Gap imellem strategi og rådgiveradfærd og kundeoplevelser
Stor performancevarians i
og henvisninger på nye kunder
•
adfærd og samtalestruktur er nøgleudfordringer
• Nøglen er en organisatorisk kompetence, som vi udvikler sammen over 2 temaer/3 mdr.
•

Udfordring

Indsigt i analyser, processer, jobbeskrivelser, kunderprogrammer, kaldstyper m.m.
Interviews
• Real
og kortlægning af best
• Train the trainer for ledere, træning af medarbejdere i samtalestruktur,
samtalestyring og konkrete formuleringer
•

•

Proces

Resultat

Nye kunder (henvisninger) målopfyldelse 175%
Trustpilot målopfyldelse 173%
• Forsikringshenvisninger målopfyldelse 176%
• Mere kvalitet i AML samtaler
• Medarbejder engagement
med 10% point
•

formuleringer og samtalestruktur forankret i adfærd og kultur
Fælles billede af ‘What good looks like’ i adfærd og kundeoplevelser
• Følelsen af at blive
giver ansvarsfølelse og lyst mere
• Lederne har fået bedre færdigheder i at
den med værdiskabende adfærd

Tipping points

Vores eksisterende værktøjer er

Slutprodukt

•

Analysen afdækker niveau, nøgleudfordringer og barrierer i kulturen
Metoden skal tilpasses forskellige lederroller, ratioer og kontaktpunkter til medarbejdere
Kondensering af MUS-skema til én side forenkler og fokuserer samtalerne
• Strukturen understøtter gode ledelsesvaner og daglige drift
•
•

•

Slutprodukt

Sygefravær reduceret med 25 % de første 3 måneder
Mere profitabel fordeling af taletid og fokus på alle medarbejdere uanset performance
• Lederne (re)agerer på afvigelser og problemer i opløbet
• Mere positive og fremadrettede samtaler accelererer læring og engagement
•
•

•

Tipping points

MUSamtaler konverteres til ti-minutters ugentlige Check-in samtaler
Kortlægning af de mest værdiskabende temaer og udfordringer gennem interviews af
20 ledere på tværs af funktioner og forretningsområder
• Train the Trainer koncept for 3 HR Partnere
• Træning af 80 ledere i 2 x 3 timer
•
•

•

Resultat

At få mere ud af de 1.480 timer, der bruges på MUS med ca. 500 medarbejdere
Præmissen er, at tidsforbruget er det samme som før
Traditionel MUS skaber ikke nok værdi
• Det kræver struktur og kommunikationsfærdigheder at gøre samtalen kort og præcis
•
•

•

Proces

Strategien er digitalisering, kundeorientering og lønsom vækst
Kravet er mere agilitet i performancekulturen
• Alle ledere taler med deres medarbejdere, men med meget forskellig effekt
• Lederne skal tættere på medarbejderne og medarbejderne tættere på kunderne
•
•

•

•

Vores sygefravær er faldet med
25 %, siden vi introducerede
Check-in samtaler for
3 måneder siden

er godt for vores forretning
- Joan Mai

- Lars Novrup

Afdelingsdirektør

HR Chef, Danica Pension

(RE)IMPLEMENTERING OG FORANKRING AF SALESFORCE I 19 LANDE

KONVERTERINGSRATEN ØGET
MED 57% PÅ 4 MÅNEDER

FORANKRING AF SEGMENTERING OG VÆRDITILBUD I 4 INTERNATIONALE SELSKABER

FORANKRING AF NY
SALGSADFÆRD PÅ DISTANCEN

HVORDAN EET KAPITALISERER PÅ SYSTEMER OG
ADFÆRD EFTER 35 OPKØB

YOUSEE FIK BESKREVET BEST PRACTICE I BOGFORM.
NU RULLES OPSKRIFTERNE UD TIL 1.600 MEDARBEJDERE

HVORDAN EKSISTERENDE VÆRDILBUD BLEV OVERSAT TIL
KONKRET ADFÆRD MED USP’ER OG ‘PROOF POINTS’

ADFÆRDSDESIGN OG NUDGING BANER VEJEN
FOR SKALA OG LØNSOMSHED

Udgangspunkt

Udfordring

35 opkøb
• 590 medarbejdere siden 2009 heraf ca. 300 sælgere
• HQ i Danmark og 26 kontorer i 19 lande
• Mere end 1.000.000 varenumre
• Tocifret million investering i Salesforce (CRM)
•

Lokal autonomi i landende, Salesforce bruges ikke konsistent efter to år
Travlhed med mails fra C-kunder skal konverteres til proaktiv kundekontakt med A/B
kunder
• Lave marginer og prispres, men kæmpe potentialer i ændret produkt- og kundemix
•

Udgangspunkt

Proces

Fælles buy-in hos samtlige landechefer i Paris
Train the trainer forløb for 26 salgschefer (2 dage/kvartal)
• Mapping af best practice i salgs-og lederadfærd i Skandinavien og Sydeuropa
• Udvikling af grundfortælling, CVP og USP’er
•

Udfordring

92% af sælgerne bruger nu Salesforce og sales reports
Dybfølt accept af strategi, produkt- og kundemix
• Fælles sprog, værktøjer og fokus på tværs af landegrænser
• Ensartet, professionel salgsadfærd på tværs af landegrænser
•

Proces

Co-creation af proces og indhold med direktion og marketing
Strategien, der dikterer rækkefølgen af træningstemaer
• Brug af fakta, indsigter og dokumentation fra HQ
• Adgangskriterier har gjort forummet til noget særligt at deltage i (privat klub)
•

Resultat

Tipping points

DIGITAL CAPABILITY

PROFITABILITY
%
-11%

+26%

-24%

+9%

LEADERSHIP CAPABILITY

Potentialet er enormt og det skal vi
kapitalisere på

- Søren Drewsen
CEO i EET

Slutprodukt

‘Churn’ af kunder og sælgere
Svært at forklare sig unikt
• Rådgiverne sælger på pris og/eller til de forkerte kunder
• Mange afslag går ud over selvtillid og selvopfattelse
•
•

Gap analyse identificerer de 3-4 væsentligste barrierer for forankring
Co-lab med Sales Excellence team
• Deep dive i strategi, analyser, produkter, værktøjer, systemer og processer
• Dybdeinterview af ledere, coaches, marketing, produktansvarlige m.fl.
• Opsamling af succeshistorier på Facebook Business, ‘gamification’ m.m.
•

Best practice er fundet, kondenseret og beskrevet i Den Grønne Bog
AHT faldet med 17%
• Pilot med 9 butikker og 2 call centre øger salget med 15.000 hovedprodukter p.a.
• 77% af salget kom før fra 12% af medarbejderne. Det tal er nu reduceret til 35%
• 56% lå før under deres ugentlige mål. Det tal er nu reduceret til 4%
•
•

•

Slutprodukt

Udfordring

‘Churn’ af kunder og medarbejdere
Store udsving i resultater
• Tv, bredbånd og mobil opfattes som ‘commodity’
• 5. forsøg på at ændre adfærd og kultur
•

Pres på priser og relationer (produkter opfattes som ‘commodity’)
Utydelig position hos nye segmenter
• Marketing har lavet værditilbud, men de bruges ikke af sælgerne (for ingen måles på det)
• Ønske om nye kunder
•
•

Proces

•

•

Tipping points

Udgangspunkt

•

•

Resultat

8 trænere i retail/18 coaches i call centre og eget akademi
1600 medarbejdere fordelt på 6 call centre og 47 butikker
• Stærk salgskultur drevet af incitamenter, kampagner og konkurrencer
• Premium produkt og pris og mange lavprisudbydere
•
•

•
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•
•
•
•
•

Bogform. Bogen er personlig og fysisk med ved kaffemaskinen, i rygepauser, opfølgningssamtaler, onboarding osv. og integreret i salgsprocesser og interaktive skærmbilleder
• Den unikke proces med gap analyse, co-lab, dengrønnebog, train the trainer m.m.
• Mandat, budget og ressourcer hos tværgående Sales Excellence team
• Træning ‘lidt men tit’
•

Vi er gået fra et kampagneog incitament drevet salg,
hvor vi solgte på pris, til en
salgskultur, hvor vi sælger på
kundeudbytter og merværdi

Indsigt i analyser, præsentationer, exit-interviews, salgsproces mfl.
Dybdeinterviews af ledere, sælgere og kunder
• Real time observationer af salgsadfærd og kundereaktioner
• Træning i relatering og eksemplificering til kundens situation
•

Udgangspunkt

•
•

Udfordring

Kommunikerbare værditilbud med USP’er og ‘proof points’
Flere af de rigtige kunder
• Øget salg og reduceret ‘churn’
• Evnen til at forklare sit særkende styrker selvopfattelsen og bygger identitet
•

Proces

Processen, som afdækker det I gør godt allerede (genbrug)
Alignment, så KPI’erne understøtter brug af CVP’et, og indgår i onboardingen
• CVP’et forankret i salgsproces, firmapræsentationer og lederopfølgning
• Metoden, hvor vi implementerer værditilbuddet udefra-ind og ‘lidt, men tit’
•
•

Kortlægning af ’best practice’ i adfærd
Tilpasning og opsætning af platform (Actimo)
• Etablering af redaktion og drejebog
• Påvirkning af organisationen ‘lidt, men tit’
•
•

Resultat

Én fælles platform for nudging og adfærdsdesign
Fælles sprog, struktur og værktøjskasse
• Frigjort ledelsestid og mindre tilbageløb da platform indgår i onboardingen
• Femdobling af møder i kalenderen, flere (hel)kunder, og øget kundeloyalitet
•
•

•

Tipping points

Vanskeligt at ensarte og følge op pga. lokal autonomi og individuelle succesopskrifter
Svært at dygtiggøre på distancen uden fælles referenceramme
• Svært at forklare, hvad sælgeren skal gøre og sige anderledes, for at gøre det endnu bedre
•
•

•

Resultat

Strategien er digitalisering, kundeorientering og vækst
Gaps imellem salgsprocesser og lokalt ejerskab
Best practices er ikke dokumenteret, og eksemplerne er svære at skalere
• Vidensdeling spredt rundt i skuffer, drev, mapper og ofte personbåret
•

Tipping points

Ledelsen ser hvordan organisationen bruger alt det de stiller til rådighed
Øget motivation for at gøre det rigtige, først
• Nyeste viden og kundeoplevelser lige ved hånden og i realtid
• Påvirkninger mellem træninger skaber varige adfærdsændringer
•
•

Slutprodukt
Slutprodukt

- Ulf Barrit

VP youSee og chef for
Sales Excellence teamet
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Hvornår skal du vælge
Garde Consultants?
Kundetilfredshed starter med, at du værdsætter det vi tilbyder,
og måden vi gør det på. Her er seks områder, hvor vi erfaringsmæssigt adskiller os markant;
1. Du får løst det rigtige problem, først
Vi observerer adfærden i alle kontaktpunkter, så jeres struktur (fx segmentering, salgsproces, KPI’er) og kommunikation (fx positionering, CVP,
firmapræsentationer) over tid understøtter den adfærd, I ønsker.
2. Du får trænet det rigtige
Rigtigt er svært. Pengene ligger i detaljen, og de samme ingredienser kan
give vidt forskelligt resultater, afhængig af dosering og rækkefølge.
3. Du får alle med ombord
Vi bruger artefakter, ‘nudging’ og adfærdsdesign, når vi masserer og
modellerer adfærden. Ved at påvirke ‘lidt, men tit’, og skrue på flere
håndtag samtidigt, starter vi en positiv bølge.
4. Du opnår hastighed og varig effekt
Gap analysen afdækker de barrierer, vi sammen skal udligne. Det gør
vi imens vi træner, så I får eksekveret jeres strategi samtidigt med, vi
udvikler den nødvendige adfærd.
5. Vi er der for dig i det lange løb
Fordi vi hele tiden tænker adfærd ind i kommunikation og strategi, kan
vi hjælpe dig med alt fra værditilbud med USP’er til en kundevendt
salgsproces til en app, hvor I kan dele viden eller samle værktøjer, så alt
er syet sammen.
6. Det vi efterlader
Hos os får du ingen mapper! Til gengæld får du indsigt, grafiske værktøjer, et fælles sprog, best practice i adfærd, idékataloger, kommunikationsstrategier, struktureret vidensdeling. Alt det, som ingen har tid til,
og de færreste får gjort.
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Er det blevet tid
til at skære
igennem?
Garde Consultants er en niche konsulentvirksomhed med
kontor i Hellerup og Århus.
Vi er specialiseret indenfor rådgivningsvirksomheder og vores
disciplin er, at finde, accelerere og forankre profitabel adfærd
og kultur.
Vi leverer den adfærd, som ledelser ofte tager for givet, ikke
har beskrevet eller synes er banal.
Vores yndlings kunder er (utål)modige forretningsfolk, med
ambitiøse mål, der kræver ny adfærd at nå.
Og fordi vi går dybere i analysen og bredere i forankringen,
skaber vi størst værdi i vigtige projekter.
Vores kunder siger, vi er ‘de målrettedes valg’.

Øst: Strandvejen 100, 2900 Hellerup

Vest: Store Torv 9, 8000 Århus C

www.gardeconsultants.com

Tlf: 71 99 10 00

