
 1 Ved du, hvilke virtuelle mødeplatforme dine tyske kunder bruger? (Fx Skype,  
 Skype for Business, Teams, Zoom, WebEx)

  A. Aner det ikke – jeg har aldrig holdt virtuelle møder med tyske kunder før.
  B. Jeg ved, hvad et par af mine kunder bruger.
  C. Jeg har ret godt styr på, hvad de tyske kunders foretrukne 
   mødeplatforme er.
  D. Ja. I vores dialog med kunden spørger vi, hvilken mødeplatform 
   de foretrækker. 

 Hvor meget erfaring har I med virtuelle møder i din virksomhed?

  A. Stort set ingen. Min kollegas søn hjælper os med teknikken, men det  
   er alt.
  B. Vi har fået lidt erfaring, men det er nogle enkelte personer i    
	 	 	 virksomheden,	som	kan	finde	ud	af	det.
  C.	 En	del.	Vi	holder	næsten	alle	sammen	virtuelle	møder,	og	flere	af	 
   kollegaerne har erfaring med forskellige mødeplatforme og -typer.
  D. Meget. Næsten alle kollegaer færdes hjemmevant i en del forskellige  
   mødeprogrammer og bruger virtuelle møder til både 
   koordinationsmøder, salgsmøder, informationsmøder og møder, hvor  
   vi skal udvikle og beslutte noget.

 Har din virksomhed en plan for, hvordan I holder virtuelle møder med tyske 
 kunder og partnere?

  A. Næh. Kan vi ikke bare tage det lidt ad hoc?
  B. Vi har været tvunget til at holde virtuelle møder i foråret, og fordi vi  
   godt kan se fordelen, overvejer vi at holde møderne mere systematisk.
  C. Nej, men det skal vi have. Vi kan se, at vi opnår de samme resultater  
   på kortere tid og med færre omkostninger, fordi de virtuelle møder er  
	 	 	 mere	effektive.
  D. Ja, virtuelle møder har været del af vores tysklandsstrategi i lang tid.  
   Vi bruger virtuelle møder som supplement til de fysiske møder med  
   kunderne. 

Få resultatet her:
Hvor god er du egentligt til virtuelle 
salgsmøder på det tyske marked?
Vælg de svarmuligheder, der passer bedst på dig, se dit samlede resultat i bunden 
og få dommen.
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 Kender du metoderne til at holde gode og engagerende virtuelle møder?

  A. Hvad mener du med metoder? Vi holder bare møderne på samme  
   måde, som vi plejer at holde de fysiske møder.
  B. Vi er opmærksomme på forskellen på virtuelle møder og fysiske  
   møder. Derfor gennemfører vi de virtuelle møder en lille smule 
   anderledes. Men vi er ikke ret bevidste om, hvad vi egentligt gør.
  C.	 De	fleste	af	os	har	set	et	par	videoer	eller	læst	et	opslag	om,	hvordan	 
   man holder gode virtuelle møder. Vi prøver, men vi falder nok hurtigt  
   tilbage i gamle vaner.
  D. Vi har ret mange forskellige metoder til at engagere kunderne på  
	 	 	 vores	virtuelle	møder.	Én	af	kollegaerne	har	sat	sig	ind	i	flere	metoder,	 
   og vi taler jævnligt om, hvordan vi leder møderne bedst muligt.

 Hvor stort er jeres kendskab til tysk online etikette?

  A. Online etikette? Det har jeg aldrig tænkt på.
  B. Der er selvfølgelig forskel på kultur, men det er vel det samme som til  
   fysiske møder.  Vi gør bare det, der virker naturligt.
  C. Vi er blevet opmærksomme på, at der er meget stor forskel på,  
   hvordan forskellige kulturer opfører sig online. Men vi ved nok ikke helt,  
   hvad vi skal gøre ved det.
  D. Vi er meget opmærksomme på, at de tyske kunder er mere formelle  
   og er mere ukomfortable ved det online format. Vi taler ofte om,  
   hvordan vi skal holde de virtuelle møder, så der ikke kommer unødig  
   distance mellem os og kunden.

 Hvor fortrolig er du med teknikken?

  A. Jeg er ikke så vild med at være vært ved virtuelle møder. Jeg føler  
   mig bagud på den tekniske front, fordi der hele tiden kommer noget nyt. 
  B. Jeg er lidt nervøs inden et virtuelt møde, og jeg tænker tit, ”bare  
   teknikken ikke driller.” 
  C. Jeg har holdt et par møder, så jeg tror, jeg ved, hvad jeg skal gøre. 
  D. Jeg føler mig rimeligt ovenpå. Jeg bruger mange forskellige 
   teknologier i det daglige, så jeg tror, jeg har en god forståelse for det  
   og kan løse de udfordringer, der måtte opstå.
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 Hvor bevidst er du om din fremtoning, og hvordan du kommer ud over skærmen?

  A. Jeg hader at se mig selv på video. Jeg synes ikke, at jeg fremstår  
   særlig professionelt eller kommer ud over skærmen. Men jeg har ikke  
   mange ideer til, hvad jeg kan ændre på.
  B. Faktisk er jeg slet ikke opmærksom på det. I hvert fald ikke når mødet  
   er i gang, for så er jeg helt optaget af, hvad jeg selv skal sige.
  C. Lidt bevidst. Jeg er fx altid bevidst om min baggrund, vinklen på mit  
   kamera og på lyset.
  D. Meget. Jeg har faktisk en bestemt jakke, som jeg tager på, når jeg  
   skal holde virtuelle møder, fordi jeg ved, at ’kostumet’ har en stor  
	 	 	 betydning	for,	hvordan	jeg	bliver	opfattet	og	aflæst.	Jeg	har	jo	kun	 
   det lille udsnit, der vises på skærmen at kommunikere med. Og jeg  
   bruger selvfølgelig mikrofon, sidder vendt mod vinduet eller en anden  
   lyskilde, og jeg er bevidst om, hvilke rekvisitter der er synlige i billedet.

	 Hvordan	tror	du,	at	jeres	kunder	vil	reagere	på	flere	virtuelle	møder	med	jer?
  A. Jeg tror helt ærligt, det vil møde lidt modstand, og vi skal være 
   opmærksomme på, at det ikke opfattes som ringere service fra vores  
   side. Vi skal fortælle om nogle af de fordele, der kan være. Vi kan jo  
   blandt andet få en hyppigere og mere personlig kontakt, fordi vi kan  
   bruge video.
  B. De vil helt sikkert være tilbageholdende, så vi skal prøve at gøre det  
   nemt og ufarligt for dem. Men det kræver, at vi fremstår professionelt,  
   og der er masser af indhold og substans på møderne og ikke bare  
   snik-snak.
  C. Jeg tror, de er med på det – men at det vil være uvant for dem. Og at  
   der måske vil være nogle af vores kunder, som er tilbageholdende.  
	 	 	 Men	jeg	tror,	at	de	er	med	på	at	prøve	det	af	og	synes,	det	er	fint,	 
   hvis vi går forrest.
  D. Jeg tror efterhånden, de forventer det, og at de vil opfatte os som  
   gammeldags, hvis vi ikke tilbyder det. Vi er alle indstillede på at 
   arbejde smartere og undgå for meget rejseaktivitet. Det kan og skal  
	 	 	 selvfølgeligt	ikke	erstatte	de	fysiske	møder,	men	det	vil	være	et	fint	 
   supplement, og de virtuelle møder kan noget, som de fysiske møder  
   ikke kan. Og den gevinst skal vi selvfølgeligt høste, for det kommer  
   vores kunder til gode i sidste ende.
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Få resultatet her: 
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Læs mere om, hvordan 
du sælger med virtuelle møder

Læs mere

Hvis	du	har	flest	A’er	
Klik her

Hvis	du	har	flest	B’er
Klik her

Hvis	du	har	flest	C’er
Klik her

Hvis	du	har	flest	D’er
Klik her

https://www.danishexport.dk/virtuelle-moeder-tyskland/
https://www.danishexport.dk/virtuelle-moeder-tyskland/test-hvor-god-er-du-til-virtuelle-moeder/testsvar-flest-1-ere
https://www.danishexport.dk/virtuelle-moeder-tyskland/test-hvor-god-er-du-til-virtuelle-moeder/testsvar-flest-2-ere
https://www.danishexport.dk/virtuelle-moeder-tyskland/test-hvor-god-er-du-til-virtuelle-moeder/testsvar-flest-3-ere
https://www.danishexport.dk/virtuelle-moeder-tyskland/test-hvor-god-er-du-til-virtuelle-moeder/testsvar-flest-4-ere
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