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Försäljning B2B
som utmanar status quo

där jag kan bygga go-to-market-moment



4 steg för att bygga 
en SaaS-raket

5 trender som drabbar 
all försäljning 2022 

2 tips från coachen



👩💻🚀🦄



♻ Repeterbart

📈 Skalbart

💰 Lönsamt



1234



Tid

Prototyp

ARR

?

?

MVP

Lär dig kundens problem.

Fungerande produkt som 
används av betalande kund

Product-market-fit

Lär dig ett segment.

5-10 MSEK

Många kunder i samma 
segment, men hög kostnad 

per kund.

50-100 MSEK

Go-to-market-fit

Lär dig sälja produkten.

Repeterbar, skalbar 
och lönsam business 

i ett segment

Optimera tillväxt, 
effektivisera & sänk 

kostnader.

Scale Up

Lär dig växa business.

Väx i ett accelererat 
tempo genom att 
skala det som vi 

vet fungerar!



⚠

Vilket är det vanligaste
misstaget som SaaS-

bolag gör?





En ny
kundresa.





Stakeholders / koncensus





Problem
identification

Solution
exploration

Requirements
building

Supplier
selection



“By 2025, 80% of B2B sales 
interactions between suppliers 
and buyers will occur in digital 
channels.”
- The Future of Sales in 2025: A Gartner Trend Insight Report

“Thirty-three percent of all buyers 
desire a seller-free sales experience 
— a preference that climbs to 44% 
for millennials.”
- 2019 Gartner Buyer Survey



Kunder är
också

människor.





Prenumeration Ecommerce

Reviews Data i realtid

Hur servar man kunder med 
dessa förväntningar?

Transparens



1000 nya
konkurrenter.





”Vi har gått allt från 6-7 månader till ca 1-2 månader för nya kunder. 
Snabbast hittills har faktiskt varit på 4 arbetsdagar.

Två distinkta pipelines: 
- inbound konverterar 60% till möte men inte tillräcklig volym ännu.
- outbound konverterar ca 30%

Senaste 90 dagarna har vi lyckats boka 37 möten genom att starta en 
outbound-sekvens på drygt 280 personer. en konvertering på nästan 
13%. Nästan ingen av dessa 280 har hoppat av, eller sagt att de inte är 
intresserade. Här har timingen spelat en stor roll.”

Korta säljcykeln
Specialisering
Automatisering
Iteration säljprocess
Customer Success



Du lyckas när
din kund lyckas.



💰

🤔



Identified

AWARENESS

Interested Engaged Committed Ready Recurring
impact

Maximum
impact

EDUCATION SELECTION ACTIVATE IMPACT EXPAND

COMMIT

ACQUISITION EXPANSION

ARGH! I have an 
issue impacting 

my business.

AHA! There are 
solutions to the 

problem I am 
experiencing.

WOW! Your 
company can 
really impact 
our business.

BOOM! First 
impact delivered 

on time, and 
on budget.

YEAH! Impact is 
being repeatable 

achieved.

OMG! Where 
else can we 

benefit from 
this impact?

Prospect MQL SQL LIVE MRR LTV



“Ändrat relationen med kunden. Kunder kontaktar
oss med sitt behov istället för att vi jagar dom!

ChurnZero underlättar för mig att ha hand om en stor
mängd kommunikation mot kunder, nästan allt är
datadrivet och helautomatiserat.

Behöver inte prioritera bort kunder, utan alla kunder
möter Humly på olika sätt beroende på hur de beteer
sig i vår plattform. 

Mer relevant och personlig kommunikation
då utskicken är beroende på hur en kund beter sig.”

● Arbetat med Customer Success i ca 1,5 år. 
● CSM verktyg: Churn Zero. 
● Helautomatiserade i 8 månader. 
● 1 CSM = 2500 kunder varav ca 1000 aktiva







AI-bot eller
remote specialist.



“The Future of Sales is the permanent trans-
formation of organizations’ sales strategies, 
processes and allocation of resources, 
moving from a seller-centric to a 
buyer-centric orientation and 
moving from analog sales processes to 
hyper-automated, digital-first engagement
with customers..”
- The Future of Sales in 2025: A Gartner Trend Insight Report



Understanding the customer journey. Segments/cohorts w conversion & timing.

Ability to connect budget to net retention + new business, opportunities, meetings, leads, … headcount.



Snabbt förstå nya områden

Smarta generalister + hustle

📈 lärande

Skala det som funkar

“Gjort det förut”

📈 input -> resultat

Innovera Process







💪

2 tips från coachen



🎯

Segmentation Guru



🗺

Sales Process Ninja




