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VARMT VÄLKOMNA!!! 

FB:	  Susanne	  Einhorn	  United	  Sales	  

SUPERNÖJDA	  
LÅNTAGARE	  
LYCKLIGA	  SJÄLV	  

Posi%v	  påverkan	  ger	  mervärde!	  
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	  KommunikaGon	  

KROPPSSPRÅK	  
ORD	  
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20%	  

Källa: Albert Mehrabian, UCLA 

6	  prioriterade	  behov	  	  
	  

	  
	  

6.	  Överraska	  mig	  
5.	  Inspirera	  mig	  
4.	  Imponera	  på	  mig	  
3.	  Vägled	  mig	  
2.	  Lugna	  mig	  
1.	  Välkomna	  mig	  	  
	  
Needscope	  2010	  	  

Sverige	  2013	  
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Källa :Daymaker, 475 besök, 93 kedjor, 15 branscher,  

4	  lärdomar.	  
När	  man	  är	  duk%ga	  på:	  

1. …	  hälsa	  på	  kunden	  
får	  en	  högre	  konverteringsgrad	  
	  2. …	  föreslår	  fler	  och	  olika	  Gtlar	  
får	  högre	  utlåning	  
	  3. …	  behovsanalys	  
kan	  man	  ge	  mer	  %ps	  
	  4. …	  hejdå	  -‐	  cermonin	  
får	  fler	  återbesök	  
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Hur	  ska	  man	  va´?	  
•  Glad	  	  
•  Öppen	  
•  Posi%v	  
•  Tillgänglig	  
•  Fokuserad	  
•  Spontan	  
•  Humoris%sk	  
•  Snabb	  
•  Fördomsfri	  
•  Kunnig	  
•  Hjälpsam	  
•  Lyhörd	  

YRKESROLL	  

L.Ö.N.	  
Leende	  

Ögonkontakt	  
Nick	  
	  

Hej	  &Välkommen	  
 

SPEGELNEURONER	  
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R.M.I.	  
Rä`	  Mental	  Inställning	  

HÄNG AV DIG RYGGSÄCKEN 
OCH TA PÅ YRKESROLLEN 

 
 

Jag	  vill,	  jag	  kan,	  jag	  är	  bra!	  

”FRÅN	  JANTE	  TILL	  HJÄLTE”	  

	  
	  
	  
	  

Du ska veta att du är enastående 
Du är värd långt mer än du tror 
Du kan lära dig allt 
Du vet mycket 
Du har mycket att vara stolt över 
Du duger 
Du ska sluta be om ursäkt för dig själv 
Du levererar 
Du är den du är och det är bra 
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1.	  	  
Hej!	  

Det första intrycket 

•  Ut och bort från disken 

•  Var aktiv 

•  Mingla! 

Tips!	  

KÖP	  EN	  HEJ-‐NÅL!	  

2.	  	  
Bryt	  isen	  
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-Can I help you? Men titta här 
kommer min 

favoritlåntagare 

Ja, men här 
står du och 

tiittar på våra 
nyheter– 

hittar du nåt? 

Vilken gullig bebis 

Om du giller 
den, så 

kommer du att 
älska den här. 

Vad tyckte 
du om boken 

du lånade 
sist? 

Den där är en nyutgåva 
Den där är så populär 

 
 

Passa på!! Den där 
var recenserad i 

Korren i går! 

Går 
allt 
bra? 

Behöver du 
hjälp? 

Hej, 
hittar du 

vad du 
söker? 

BESTÄM	  DIG	  FÖR	  	  

3	  	  
ÖPPNINGSFRASER	  VARJE	  DAG!	  

3.	  	  
Ställ	  frågor	  

Omfamna	  kundens	  fråga	  och	  bekräea!	  

Va´	  kul!	  
För	  det	  
kan	  vi	  ..	  
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…	  och	  fortsäg	  med	  en	  mohråga	  

NÄR?	   	  	  
VAR?	  	  
HUR?	  	  
VEM?	  	  
VAD? 	  	  
VARFÖR?	  
 

Här	  startar	  merutlåning!	  

Redo för en 
utmaning? 

Då skulle jag vilja 
föreslå! 

4.	  
Låna	  ut	  mer	  

 
 

 TÄNKA	  NÄSTA	  STEG	  	  
	  

•  Proak%vitet	  
•  Vårt	  jobb	  är	  a`	  föreslå-‐	  
kundens	  jobb	  är	  a`	  
bestämma	  

•  Ha	  en	  liten	  ”bokbank”	  
framme	  vid	  disken.	  
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•  Om	  du	  gillar	  den	  där,	  så	  kommer	  du	  säkert	  a4	  
tycka	  om…!	  

•  Har	  du	  se4	  recensionerna	  på	  den	  här!	  
•  Jag	  måste	  få	  visa	  dig…	  
•  Jag	  skulle	  vilja	  @psa	  dig…	  

INTE	  

Posi%va	  formuleringar	   20	  utlåningar	  %ll!	  
•  20	  st	  x	  	  5	  dagar	  =	  100	  st/	  vecka	  
•  100	  st	  x	  4	  veckor	  =	  400	  st/	  månad	  
•  400	  st	  x	  	  12	  mån=	  4	  800	  st/	  år	  
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6.	  
Ord	  i	  påsen	  

Ordet	  i	  påsen	  
•  	  Den	  här	  är	  kanon	  
•  ROLIG!	  KUL!	  SPÄNNNADE!	  FÄNGSLANDE!	  
•  Nu	  har	  du	  higat	  bibliotekets	  bästa	  	  
•  Den	  där	  är	  min	  favorit	  
•  Lyckliga	  dig	  som	  inte	  läst	  den	  här	  ännu..	  
•  Nu	  har	  du	  lånat	  något	  som	  är	  så	  bra!	  	  
•  Den	  här	  är	  en	  rikGgt	  klassiker	  	  
•  Ha	  det	  så	  bra	  	  
•  Lycka	  Gll	  !	  
•  Nu	  kan	  du	  gå	  hem	  och	  njuta	  
•  SuperkombinaGon	  	  
•  Nu	  vet	  jag	  vad	  du	  ska	  göra	  i	  kväll	  	  
•  Kom	  in	  och	  beräga	  vad	  du	  tyckte…	  

	  

5	  grundbultar:	  
1. 	  Fånga	  besökarna	  –	  L.Ö.N	  +	  välkommen	  
2. 	  Kommunicera	  genom	  rä`	  öppningsfras	  	  
3. Lyssna	  ak%vt	  –	  öppna	  frågor!	  
4. Egna	  förslag	  för	  a`	  öka	  servicen	  
5. 	  Se	  %ll	  a`	  hej	  då	  blir	  välkommen	  %llbaka	  

ATT	  GÖRA!	  
1.   Nästa	  bok	  –	  öka	  utlåningen	  

Ge	  %ps	  och	  idéer-‐	  ha	  en	  liten	  bokbank	  framme	  vid	  disken	  
Gör	  pinn-‐	  sta%s%k	  och	  sä`	  upp	  mål!	  
Ha	  bok	  recensioner	  fån	  %dningar	  och	  TV	  redo	  
	  

2.   Öppningsfraser	  
Sä`	  upp	  olika	  öppningsfraser	  på	  väggen	  i	  fikarummet.	  
Bestäm	  dig	  för	  3	  personliga	  öppningsfraser	  per	  veckan	  
	  

3.   Ord	  i	  påsen	  
Sä`	  upp	  formuleringar	  i	  fika	  rummet	  
Bestäm	  dig	  för	  3	  personliga	  ord	  i	  påsen	  per	  veckan	  

4.   Tre	  posiGva	  klappar	  	  
på	  en	  egna	  axeln	  om	  dagen	  
	  

5.   Ladda	  mentalt	  och	  hänga	  av	  ryggsäcken.	  	  
Plocka	  ordet	  ”inte”	  och	  byt	  Nej	  mot	  ”HEJ!”	  


