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Master Class: Social Selling 
Denne tredages Social Selling Master Class er en stærk kombination af teori, praktisk træning på 

dagen og cases, som viser udbyttet ved at arbejde struktureret og målrettet med Social Selling.  

95% af undervisningen tager udgangspunkt i mulighederne med en gratis profil. 

Hovedformålet for din deltagelse er at sikre din indsats på LinkedIn skaber forretningsmuligheder, 
møder, styrkede relationer og trafik til content berigelse. 
 

Dag 1 – Social Selling, værdien af LinkedIn 

• Hvad ønsker du at opnå?  

• Hvad er Social Selling?  

• Værdien af din Social Selling Score 

• Din SSI Score & connections 

• Case fra Microsoft partner forløb 

• Kort om LinkedIn 

• Den professionelle profil 

• LinkedIn til berigelse & forretningsmuligheder 

• LinkedIn til Lead-generering og relationspleje 

• Hands-on øvelser 

• Værdien af LinkedIn grupper 

• Social Selling målepunkter den kommende tid. 

 

Dag 2 – Lead-generering, content marketing 

• Hvordan er det gået siden sidst?  

• Invitér tidligere, eksisterende og potentielle kunder til netværket 

• Søg om optagelse i relevante grupper  

• Mødebooking 

• Topdanmark casen 

• Lead-generering – 10 leads. Vi arbejder med at planlægge konkrete handlinger til at starte 
dialogen 

• Hvad kan Sales Navigator? 

• Sådan laver du skarpe opdateringer 

• Lead-generering gennem grupper – vi arbejder med dine konkrete grupper, men afdækker 
også markedet for nye grupper, og hvordan disse ”angribes” kommercielt 

• Brugen af fælles forbindelser – vi konkretiserer, hvordan man gennem fælles forbindelser 

gør kolde leads lune og kvalificerer dialogen 

• Berigelse på LinkedIn. Vi arbejder med målrettet kommunikation ift. berigelse af 

netværket.  
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Dag 3 – Opfølgning, Social Selling 

• Bordet rundt - hvordan er det gået siden sidst? SSI, nye connections, møder og erfaringer 

• Gruppebeskeder 

• Eksamen 

• En god personlig berigelse til min. 5 forbindelser 

• En sidste skarp berigelse til hele LinkedIn eller i en gruppe 

• Udkast til den personlige LinkedIn køreplan 

• Social Selling rejsen i fremtiden. Hvad vil I måle på? 

Bemærk, at programmet for de enkelte dage er vejledende, og der kan forekomme ændringer til dagens 

agenda. 

 

Udbyttet af din deltagelse 
• Værktøjer til lead-generering og møder ift. virksomhedssegmenter 
• Kompetencen til brugen af platformen til berigelse 
• En pulje af relevante connections/leads, som løbende kan, og skal bearbejdes 
• Øget SSI score 
• Værktøjer til arbejdet med langsigtet udbytte af Social Selling indsatsen 
• Content berigelse både til eksisterende kunder, potentielle og tidligere. 

 

Om Digital Works 
Digital Works har siden 2010 skabt solide digitale resultater sammen med vores kunder, særligt 

inden for:  

• Social Selling  

• Sociale medier som LinkedIn, Facebook, Instagram og Twitter  

• Employee advocacy  

• Content marketing  

• E-mail marketing 

• Nyhedsbreve  

• Automation 
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