
 

c/o Frederikssund Golfklub 
Skovnæsvej 9, 3630  Jægerspris 

Telefon 4731 0877 

TAK FOR SIDST 
FREDERIKSSUND ERHVERVSNETVÆRK DEN 29. OKTOBER 2021  

Kend din kunde 

Selvom det bliver mørkere og mør-
kere om morgenen, så er én ting 
sikkert: En morgen sammen med 
netværket er aldrig en spildt mor-
gen! Og sidste møde var ekstra 
sjovt.   

Ved sidste møde fik præsentationsrunden en ændret ram-
me, hvilket gjorde, at vi fik indsigt i nye og spændende sider 
af hinanden: Johnny og Bo åbnede ballet med en dybde og 
oprigtighed, der sjældent er set mage. Keep up the good 
work, guys!  

Derefter blev endnu et nyt koncept prøvet af:  
Vi havde dagens foredragsholder med på en zoom-
forbindelse fra Spanien, samtidigt med at dele af hans ind-
læg var filmet på forhånd. Peter Bisgaard har arbejdet med 
salg hele sit erhvervsliv og er ekspert i bl.a. kundesegmen-
tering. Han viste os forskellige eksempler på, hvorfor dette 
emne er vigtigt at have fokus på. Peter slog meget på, at 
den vigtigste opdeling af kunderne var ”nye kunder” og 
”eksisterende kunder”. Forskellige kundegrupper skal be-
handles forskelligt og eksisterende kunder skal gøres til 
loyale kunder gennem en bevidst fastholdelsesstrategi 

(aktiver kundes drøm og sørg for løbende kontakt), mens 
nye kunder skal efterstræbes gennem marketing eller direk-
te salgsaktiviteter.  

Gode steder at hente konkret viden og inspiration er dst.dk 
og SMVguiden.dk. 

Efter oplægget talte grupperne bl.a. om, hvilke erfaringer 
de hver især havde med tiltag, der virker, eller tiltag der 
ikke har givet det ønskværdige afkast, og her var konklusio-
nen klar: Online-metoderne virker! Facebook og direkte 
mails er gode. Og det er vigtigt, at vi finder de platforme, 
vores kunder er på, for hvis de ikke hører fra os løbende, så 
tror de, at vi er døde.  

Derfor glæder vi os ekstra meget til næste møde, hvor vi 
holder juleafslutning med hygge og spas. Så hold jer varme 
og glade til vi ses igen.  

 

De bedste hilsner fra  

Jørgen, Michael, Betina og Dorthe 

 

 


