
DRÖMKUND
Ta fram en detaljerad beskrivning av din

VAD
 
De företag du bör fokusera på  
En beskrivning av ett fiktivt företag 
som får tydligt värde av din 
produkt eller tjänst samt som 
ger värde till ditt företag. 
Det är dessa företag du 
ska rikta in dina sälj- 
och marknadsförings 
resurser på. 

SLUTLIGEN
Se till att lyssna på din drömkund 
Din drömkund ska styra hur du 
förbättrar din produkt eller tjänst, 
paketerar ditt värdeerbudande, 
formulerar dina sälj- och 
marknadsföringsmeddelanden 
mot både prospekt och kunder 
samt hur, när och var du försöker 
nå dem. 

VARFÖR
Få ut maximalt av dina resurser
Att definera hur din drömkund ser 
ut är en av de viktigaste sakerna 
du kan göra för att kunna skapa 
mer relevant marknadsmaterial 
samt maximera effekten av ditt 
säljarbete. 

Få dina kunder att stanna längre
Sälj inte till någon som inte har 
potential att få nytta av din produkt 
eller tjänst. En missnöjd kund 
tar mycket tid av ditt customer 
success-team och kan komma att 
kosta mer än den betalar. 

HUR
1. Titta på dina mest nöjda kunder
Hitta gemensamma drag hos dina mest nöjda 
kunder, exempelvis omsättning, antal anställda, 
bransch, webbtekniker de använder, adress och 
säljsignaler som inträffat strax före det att de 
blev kunder till dig. 

2. Hitta företag som har rätt förutsättningar
Fokusera inte på företag där:
• beslutsfattaren inte har förstått att man 

har en möjlighet att ta till vara på eller ett 
problem som kan lösas med hjälp av det du 
erbjuder. 

• den potentiella kunden inte är redo att 
investera både tid och pengar för att komma 
igång med din produkt.  

• det inte finns någon budget eller där 
beslutsfattarna inte är poisitiva till ett köp.

3. Din drömkund kommer att förändras
Utvärdera om den beskrivning av din drömkund 
du gjort fortfarande är aktuell eller om den 
måste uppdateras en gång i halvåret.




