Lär dig
försäljningspresentation

Vad är en
försäljningspresentation?
Försäljningspresentation, hisspresentation, pitch… många
namn men samma syfte.
“a speech or act that attempts to persuade someone
to buy or do something”
Syftet är att få åhöraren att göra något.

Försäljningspresentationer
• Det finns olika långa försäljningspresentationer (pitchar): 30 sekunder,
60 sekunder, 3 minuter och 5 minuter. De här är de mest traditionella
längderna.
• I Våga vara företagsam-finalen håller företagen en 30 sekunders
försäljningspresentation och en 4 minuters företagspresentation

• Syftet med försäljningspresentationen är att övertyga åhöraren om att
företaget/produkten/människorna bakom dem är bra.
• En kort försäljningspresentation borde ge åhöraren känslan att ”det
här vill jag höra mer om.”
• En längre försäljningspresentation (företagspresentation) berättar de
viktigaste sakerna om företaget på ett tydligt sätt.

”De bästa
försäljningspresentationerna får mig
att känna att tåget snart lämnar
stationen och det väntar inte på mig,
så jag måste snabbt hoppa ombord”
Jon Callaghan, True Ventures

Kort försäljningspresentation
(30-60 sekunder)
•Berättar kortfattat det viktigaste om er
idé
•Väcker intresse hos åhöraren
•Siktar på diskussion även efter
presentationen
•Tydlig call to action på slutet, alltså hur vi
går vidare

Fyll i 1
Hej, jag kommer från [företagets namn]!
Problemet vi vill lösa är [problemet].
Vår lösning är [lösningen].
Våra viktigaste kunder är [målgruppen].
Vårt företag är unikt eftersom [värdelöfte].
Vi kan gärna tala mer!

Fyll i 2
Personer som [beskrivning av kunden]
och som har det här [behovet/problemet] är våra
kunder.
Vår [produkt/tjänst] erbjuder en lösning på problemet
och fördelarna är [de viktigaste fördelarna].
I motsats till våra konkurrenter [nämn en konkurrent]
är vår lösning [orättvis konkurrensfördel].

Nu har företaget en
försäljningspresentation
på ca 40 sekunder.
Nästa uppgift är att göra en 4-5 minuters
företagspresentation.

Företagspresentation
• På nätet finns hundratals exempel på hur man kan göra en
företagspresentation eller business pitch.
• Titta på Youtube på pitchar från Slush 100-tävlingen

• Företagspresentationen berättar uttömmande men
kortfattat den viktigaste informationen om företaget och
dess verksamhet.
• Presentationen måste utformas enligt målgruppen
• Ofta hålls 4-5 minuters presentationer för finansiärer eller
tävlingsdomare – viktigast är alltså lönsamheten, verksamheten i
praktiken och framtidsutsikterna.

• Observera att det finns en separat diaserie som berättar hur
man kan göra ett pitch deck

I Våga vara företagsam-finalen
är en punkt i presentationen
lärande, som är ett viktigt
bedömningskriterium i
tävlingen.

Avslutning

Inledning
Problem

Begäran

Lösning

Team
Konkurrenter
Punkternas ordning får och bör
ändras så att den passar just
det egna företagets behov.

Validering

Affärsmodell
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Inledning

Problem
• Vilket problem löser
företaget?

• Första intrycket kan du ge bara
en gång. Börja verkningsfullt.
• Vem är du och från vilket företag
• Inget problem - ingen
kommer du?
företagsverksamhet.
• Vad är företagets tagline/slogan? • Beskriv i en eller två
Sammanfattat i en mening vilket
meningar vad problemet är
värde företaget producerar.
och varför det borde lösas
• Kom ihåg att du tävlar om
och är värt att lösas.
åhörarnas uppmärksamhet med
bland annat mobiler och sociala
medier.
• Använd inte onödig tid på det här.
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Lösning

Affärsmodell
• Hur gör företaget pengar?
• Vilka är kunderna?

• Hur löser företaget det
förutnämnda problemet?
• Obs. Kunden är den som betalar för
• Vilken produkt/tjänst erbjuds?
produkten/tjänsten
• Vad har kunden för nytta av den?
• Användaren kan vara en annan
• Berätta kort hur lösningen
• Hur nås kunderna?
genomförs och vad som gör den
• Hur prissätts produkten?
unik?
• Gör inte misstaget att börja berätta
• Hur stor är marknaden företaget
detaljerat om produkten
verkar på?
• Använd hellre bilder än ord.
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Validering
• Hur har problemet undersökts?
• Har marknadens storlek och
kundernas behov och problem
undersökts?
• Det är viktigt att berätta hur ni
validerat:
•
•
•
•

Intervjuer
Enkäter
Studier
Analyser

Konkurrenterna
• Vilka är företagets viktigaste
direkta konkurrenter?
• Hur skiljer sig företaget från
dessa konkurrenter?
• Var ärlig och nedvärdera inte
konkurrenterna.
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Teamet

Begäran
• Hurudan kompetens har teamet? • Begäran ger åhöraren en
uppfattning om
• Vilka specialkunskaper har
teamet som kan skapa till
fortsättningen.
exempel en orättvis
• Begäran kan gälla till
konkurrensfördel?
exempel:
• Hurudan (arbets)erfarenhet har
teamet från branschen som
företaget siktar in sig på?
• Vilket ytterligare kunnande
behöver teamet (kan vara en del
av begäran)?

• Investering (pengar)
• Nätverk
• Hjälp att komma in på
marknaden
• Nya teammedlemmar
(kunnande)
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Avslutning
• Avslutningen är lika viktig som
inledningen.
• Fundera vad du vill att åhöraren
ska tänka efter presentationen.
• Om företaget har en slogan/tag
line är det bra att nämna den
även i avslutningen.
• Avsluta presentationen med ett
tack, så att åhöraren vet att
presentationen är slut.

Lärande (extra)
• I Ett år som företagareprogrammet är lärandet
viktigt.
• I Våga vara företagsamfinalens
företagspresentation (också i
EM-tävlingen) är en punkt
lärandet, det vill säga vad ni
lärt er under programmet.

En utmärkt försäljnings- och
företagspresentation
innehåller tre+ett element.
Känn dina fakta.
Känn din publik.
Känn din berättelse.
+ Lita på dig själv. Du vet mer om din idé än någon annan.

Do’s & Don’ts
JA
• Väck uppmärksamhet – det första
intrycket kan du göra bara en
gång
• En sak per dia
• Övning ger färdighet
• Berätta en berättelse
• Använd bilder
• En bild säger mer än 1000 ord, en
prototyp mer än 10 000 ord

• Använd enstaka ord

NEJ
• Franska streck
• Font som är mindre än 30
• Gissningar
• Språk som målgruppen inte
förstår
• Text – publiken börjar läsa
texten och lyssnar inte på
dig

Tilläggsmaterial
• Slush 100 pitching competition
• https://www.youtube.com/user/KickNetwork/featu
red

• Guy Kawasaki. Art of the Pitch.
• https://guykawasaki.com/the-art-of-the-pitch/

• Mallar för pitchande och pitch decks:
• https://fi.co/pitch_deck
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