
	

	

	

	

	

  
            
 
  

          Jobba medvetet med de fyra områden som har direkt inverkan på intäkterna: 
 

1. Köpkonverteringen – hur stor andel som går från att bara vara ”intresserad” eller ”gilla dig/ditt 
företag” till att faktiskt göra en investering 

2. Köpfrekvensen  – hur ofta / hur många gånger dina befintliga kunderna köper  
3. Storleken på transaktionerna – hur mycket kunderna betalar vid varje köp 
4. Skapandet av nya kvalificerade ”leads” – hur många nya köpbenägna personer och/eller företag som 

du etablerar kontakt med 
 

POTENTIALEN: Om du idag får in 100 nya leads, och 10 av dessa blir kunder, och detta i sin tur leder till  
100 000 kr i intäkter har du tjänat 10 000 kronor per kund. Varje lead har alltså varit värd 1 000 kr.  
Tänk dig nu att vi fokuserar kreativitet, idéer och nytänkande till att  … 

 
ü … addera mer värde till produkten/tjänsten, så att kunderna gärna betalar 20 procent mer i fortsättningen. 

Det innebär i så fall att intäkterna ökar till 1 200 kr/lead. 
ü … hjälpa kunderna göra fler köp. Om vi får 30 procent av kunderna att investera lika mycket igen innebär 

det 30 procent x 1 200 kr extra  = 360 kr . Då är vi uppe i 1 560 kr/lead i snitt. 
ü … få in leads effektivare. 130 leads i stället för 100 skulle innebära 130 x 1 560 kr totalt, 202 800 kr. 

 
 

Lösningarna handlar inte om att jobba hårdare, utan att göra annorlunda 
 

Du behöver kreativt expandera idéer för hur ditt företag kan möta och serva idealkunderna. På 
mina masterminds diskuterar vi frågor som…   

 
För ökad konvertering 
 

ü Hur kan nya  ”leads” bli stimulerade att göra en första investering i ditt företag (i 
pengar, energi eller tid) mycket tidigare i processen?  För att knuffa leads över 
tröskeln till att bli kunder behövs ett första, oemotståndligt lågtröskel-erbjudande. 

För ökad köpfrekvens ü Hur kan befintliga kunder stimuleras att göra fler köp, och/eller skapa 
återkommande transaktioner? 

För ökad storlek på 
transaktionerna 
 

ü Hur kan mer värde erbjudas i varje produkt/erbjudande så att priset kan höjas? 
ü Vilka uppgraderingar eller extratjänster kan erbjudas när en kund köper x?” 
ü Kan priset höjas?  (Undersök hur olika prisnivåer påverkar försäljingen i 

antal/volym och total förtjänst) 
För att skapa nya 
kvalificerade leads 

ü Hur kan första kontakten med dig bli mer lockande för dina idealkunder? 
ü Hur fler idealkunder komma i kontakt med dig? 

 
 

 
              Det blir lättare och roligare när vi hittar vägar tillsammans 
 

Många ögon upptäcker mer än två.  När du låter andra titta på ditt företag och ge sina infallsvinklar 
på hur du kan öka både intäkter, glädje och frihet slipper du kämpa så hårt själv. Det här är precis vad 
vi skapar på mastermind-träffarna.  

             
Har du ännu inte anmält ditt intresse? Gå hit: kristianborglund.se/masterminds 
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       Intäktsstrategi 
Låt dig bli inspirerad! De här 3 stegen tar företagandet vidare med hjälp 

av systematik, kreativitet och samarbete. / Kristian Borglund 
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 för mer frihet, glädje och utveckling 


