
Adfenix intro

Peter Gustafsson – varför coaching

Daniel Nilsson – bygga säljprocess

David Gagner – hur & när man coachar

Q&A

+ material







Customer Success
”Onboarding som ger resultat”

• Onsdag, 13/11 - lunchseminarie 2 timmar

• Alla som jobbar med Customer Success i produktbolag

• Community som ses 4 ggr/år?

• Tillsammans med Johan Nilsson, Startdeliver



Vad bidrar till kundlojalitet?



1. Shorten ramp time
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2. Increase how high someone can go

3. Lengthen the time someone stays

4. Increase how much higher 
someone can go over time
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5 saker 
grundare säger 

(som är fel)



– Sälj som jag säljer 🦄

• Ingen vidare coaching... Grundare har en unik 
”superkraft” som ingen annan har. 

• Få grundare vet vad man säljer till vem. Och hur. 
• Eller varför kunder egentligen köper 

– dolda behov & incitament för att ta action.



– Hur svårt kan det vara? 😲

• Försäljning är komplext. Profession. Tar tid!

• Stor skillnad på
- Faser (product-market-fit, go-to-market-fit, scaling, ...)

- Roller (sälj, head of sales, bdr, csm, sales-ops, ...)

- Behov (vid olika tidpunkter)



– Sälj mer! 📈

• Mäter vi rätt saker/aktiviteter? 

• Rör sig våra case framåt? 

• Ser jag skillnad på individer & olika stadier?

• ”Gör mer mål” är ingen vidare coaching...



– Någon som ser proffsig ut… 👔

• Rekrytering är svårt. Någon som gjort det tidigare 
– eller någon som vill utvecklas (går att coacha)?

• Bra track record och fint CV kan vara missledande.

• Varför är just det här jobbet rätt just nu?



– Vi behöver fler säljare! %&%&

• Vad av det vi gör är repeterbart = går att skala?

• Får vi ut 50 eller 100% av de som är ombord idag?

• Vem äger coachingen?



Jürgen Klopp


