
Förberedelse checklista –digitala säljmötet!
Tips och guidelines med fokus på teknik & upplevelse i digitala säljmöten

video ljud

ljus bakgrund

du

❑ Använd video i alla möten och be 
kunden göra det med

❑ Använd en HD-webkamera och testa 
innan mötet

❑ Anpassa din position så du har 10%-
15% luft ovanför huvudet

❑ Titta in i kameran, inte på skärmen
❑ Positionera kameran i ögonhöjd
❑ Se till att hela tiden vara i bild

❑ Använd en mikrofon eller ett headset 
med bra ljudkvalité

❑ Testa ljudet innan mötet
❑ Stäng av distraherande program och 

notiser
❑ Minimera övriga ljud såsom hundskall, 

tvättmaskin, fläkt, andra människor, etc.
❑ Använd mute men kom ihåg att slå på ditt 

ljud innan du pratar
❑ Säkerställ bra uppkoppling, om möjligt 

använd nätverkskabel

❑ Använd studiolampa eller liknande för 
bästa resultat

❑ Justera ansiktsbelysning så du får en 
jämn medelstark till stark belysning utan 
mörka skuggor

❑ Sitt så du inte får bakbelysning (t.ex. sitt 
ej med fönster i ryggen)

❑ Använd en av följande bakgrunder:
- Professionell ”verklig” bakgrund
- Greenscreen med digital bakgrund
❑ Ordning och reda på din bakgrund innan 

mötet – professionell image
❑ Var autentisk – en riktig bakgrund är det 

bästa. Anpassa bakgrund och känsla efter 
vad du vill signalera

❑ Minimera rörelse och andra människor i 
bakgrunden

❑ Använd green screen om du vill använda 
digital bakgrund

❑ Tänk på färgval när det kommer till kläder. 
Undvik grönt om du använder green 
screen; undvik mörka kläder med mörk 
bakgrund.

❑ Tänk ”viktigt fysiskt möte”: Klä dig som 
om du skulle träffa kunden ”live”, är du 
osäker, klä upp dig ett steg

❑ Var närvarande: Ögonen på kameran, 
kolla inte mobilen, mailen eller något annat

❑ Bibehåll en bra hållning
❑ Använd ansiktsuttryck för att visa 

förståelse och att du är lyssnar aktivt. De 
flesta säljare glömmer bort detta!

övrigt
❑ Bra ljussättning är viktigare än bra kamera
❑ Ditt möte ditt val av plattform, då är du 

trygg i funktioner och teknik
❑ Förbered dig på komplikationer, oavsett 

hur mkt du förbereder dig så uppstår det 
komplikationer. Var förberedd, var 
professionell och hantera det med glimten 
i ögat”
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Agenda
Agenda i samtliga invites ökar sannolikheten för fler affärer

Value first
Genom att ge värde innan du ber om affären bygger du 

förtroende samt skapar nyfikenhet redan innan mötet

❑ Exempel på agenda till kund:

➢ Introduktion av deltagare

➢ Mål och bakgrund till mötet

➢ Era utmaningar

➢ Demo av vår produkt/tjänst

➢ Nästa steg 

❑ Exempel på personlig agenda:

➢ Lägg 5min på att bygga rapport

➢ Enas om ett mötesmål som kund köper in på

➢ Lyft dina huvudpunkter

➢ Aktivera behov X och Y

➢ Lägg in tid för fördjupning och tid för frågor

➢ Visa den nya modellen vid DEMO

➢ Planera ert nästa möte
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❑ Exempel på vad du kan ge:

➢ Dela intressanta artiklar

➢ Guider och tips ”How to…”

➢ Referenscase

➢ Verktyg / metoder för att lösa ett problem

➢ Bjud in till nätverk

➢ Bjud in till webinar

➢ Inspiration – video, blogginlägg mm.

➢ Boktips

➢ Podcaster kopplat till kunds intresser

➢ Övningar – individuella eller för teamet

➢ Personliga tips – resor, recept, musik, filmer

❑ Hur?
Telefon – Email - Sociala medier – SMS – Video - Snigelpost 

Variera dig gärna ☺

Stort lycka till! /

Förberedelse checklista –digitala säljmötet!
Tips och guidelines med fokus på agenda & value first i digitala säljmöten


