
Den gode handel?

Den gode handel opnås, når både køber og sælger 
har opnået deres mål og 6lfredss6llende kan se 
hinanden i øjnene!

Er den gode handel be6nget af lavest mulige pris?

Pris er kun interessant på købs6dspunktet!

Når handlen er gennemført
Opfølgning, support, eBermarked, reak6ons6d etc. 



Samarbejde - Hvorfor?

Se leverandøren som samarbejdspartner.
Hvilke ”værdier” er vig9ge i samarbejdet ?
Hvilket opgave skal løses? 
Dialog og kommunika9on - vær åbn i dialogen
Uddannelse fremmer kvalitet og dialog

Bevar professionalismen!



Samarbejde styrker

Et tæt samarbejde mellem leverandør og kunde 
giver et bedre resultat for alle parter.

Større sikkerhed for korrekt valg når leverandøren 
kender jeres behov.

Tillid og respekt er nøgleord for et godt samarbejde 
og går begge veje.



Leverandørtyper
Producent

Importør
Producentens repræsentant

Større forhandler (evt. delt i salgsdistrikter)
Importørens salgsled

Lokal- eller underforhandler (geografisk opdelt)
Importørens eller forhandlerens salgsled @l slutbruger

Øvrige
Mindre uafhængige konsulenter eller uautoriserede 
forhandlere.



Eksempel
Varens vej *l kunden
Stor producent

PRODUCENT

Salgsselskab 
(Eventuelt da8erselskab af producent)

Landeimportør/forhandler

Lokal forhandler
Kunde

Importør/salgsorganisa*on EU

Kunde

Landeimportør

Kunde



PRODUCENT 

DK/skandinavisk importør 
(selvstændig virksomhed)

Kunde Kunde

Lokal forhandler

Eksempel
Varens vej til kunden
Mindre producent



Varens vej *l kunden?

Producenten
Kan der handles direkte hos producenten?

Fordele/ulemper
Salgsorganisa8on?
Produktkendskab
Pris
Nærhed og lokalkendskab
Garan8 – reklama8on - e@ermarked



Varens vej *l kunden

Importøren
Producentens salgsled
Tæt kontakt 2l producenten
Fragt, fortoldning, garan2ordninger m.m.
Teknisk kendskab – montører/teknikere
Pris
E?ermarked – reservedele m.m. 
Garan2 – reklama2on



Varens vej *l kunden

Større forhandler 
Evt. geofisk opdelt

Importørens salgsled 

Produktkendskab & prak9sk erfaring
Serviceafdeling
Personligt forhold 9l kunde
Garan9 – reklama9on
Typisk brugt af oversøiske producenter



Varens vej *l kunden

Lokal- eller underforhandler
Landeforhandlerens salgsled til slutbruger

Samle indkøb af forskellige produkter
Lokale afdelinger/butikker
Serviceafdeling
Personligt forhold til kunde
Eftermarked – akut hjælp?



Hvem skal vi handle med?
Øvrige

Mindre ua*ængige konsulenter eller uautoriserede 
forhandlere.

Typisk personlige rela8oner – 8llid/nærhed
Hjælp 8l behovsanalyse
S8ller købsmuligheder
Pris??



Vig$ge forhold ved eventuelt køb

Større indkøb; traktor, lastbil og lign.?
Hvilke forhold bør vægtes?

Mindre indkøb; håndredskaber, værktøj og lign.?
Hvilke forhold bør vægtes?



Vig$gste forhold ved valg af leverandør

Leverandøren skal skabe værdi for produktet og i 
handlen generelt
Tillid
Support
E:ermarked
Garan=forpligtelse
Kon=nuitet



”Med Dri)ens øjne”
Kim Tø1rup

Dri$formand, Entreprenørenheden Aalborg



Hvad skal vi have fokus på i et godt 
kunde-/leverandør- forhold og 
samarbejde? 
• Pris
• Kvalitet
• Viden 


