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10 tiltag der vil forbedre din forretning og dit netværk 

Hvordan du agerer er dét, der afgør om du kommer hjem med et 
stærkere netværk, der i sidste ende resulterer i forretning.

Spørger du Danmarks forskellige netværksgrupper, hvad 
deltagerne håber på at få ud af at være medlem, vil du blandt 
flere bløde værdier også finde svaret ”forretning”.

Følg netværksguiden og få skabt forretning ud af at netværke. 
Du vil blive guidet igennem de forskellige punkter på tjeklisten, 
så du vil være klædt godt på, til at øge din forretning via 
netværk.

Husk, at det ikke er nok bare at læse guiden igennem. 
Du skal selv tage action for at se ændringerne. 

Prøv det af - og kom gratis med som gæst i en af Netsøg’s 
netværksgrupper. 
 
Læs mere og tilmeld dig her: www.netsoeg.dk

https://netsoeg.dk/?utm_source=E-bog&utm_medium=PDF&utm_campaign=logo
https://netsoeg.dk/?utm_source=E-bog&utm_medium=PDF&utm_campaign=s.2
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1Forberedelse
Hvis du vil have noget ud af et netværksmøde, 
kræver det, at du planlægger, hvad du gerne vil opnå.
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Forberedelse
Hvad vil du have ud af netværksmødet?

Forud for et netværksmøde er det en god 
idé at afsætte tid til forberedelse. 

Sådan sikrer du, at du får mest muligt ud 
af din tid. Selvom det utvivlsomt er 
hyggeligt bare at småsludre over kaffen, 
er det højst sandsynligt ikke derfor, du 
ønsker at deltage i et forretningsnetværk.
 
Inden mødet kan du sætte dig nogle mål 
for, hvor mange mennesker du gerne vil nå 
at komme i kontakt med og fortælle dem, 
hvad du ønsker at opnå. 

Husk, at hver enkelt person der ved hvad 
du stræber efter, kan være den kontakt, 
der kan hjælpe dig med at nå dit mål.

Hos Netsøg kan man i medlemsappen 
”DIT NETSØG” finde oplysninger på alle 
medlemmer, netværkskalender, events, 
mv. 

Når du har dannet dig et overblik over, 
hvem der er en del af netværket, kan du 
planlægge, hvem du ønsker at komme i 
kontakt med først. 1.

https://netsoeg.dk/?utm_source=E-bog&utm_medium=PDF&utm_campaign=logo


2Vær gavmild
“Give and take” er ikke det samme som “noget for 
noget”. En god huskeregel er, at du skal give mindst 
lige så meget, som du ønsker at modtage. 
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Vær gavmild
Del ud (og sælg mere)

En dygtig netværker starter med at gøre 
en forskel for andre. Dine erfaringer, dine 
kontakter og din viden kan have stor værdi 
for dit netværk. Relationsøkonomi handler 
om, at jo mere du giver, jo mere kommer 
der tilbage til dig. Begge parter af en 
relation skal opleve at kontakten har en 
værdi.

“Give and take” er ikke det samme som 
“noget for noget”. En god huskeregel er, 
at du skal give mindst lige så meget, som 
du får. Ingen ønsker på sigt at komme til 
møder og skabe relationer, hvor værdien 
kun går én vej

Vær opmærksom på, at du viser dig fra din 
gavmilde side og del ud af dine erfaringer 
og din viden. Hvis en af dine kontakter kan 
hjælpe en i dit netværk, skal du ikke holde 
dig tilbage.

Som en del af din forberedelse til et net-
værksmøde, er det en god idé at skabe dig 
et overblik over, hvem du har i dit netværk. 

Du viser et enormt overskud ved at turde 
dele din viden, og når du er hjælpsom og 
gavmild, vil andre gerne hjælpe dig, 
anbefale dig videre og muligvis indlede 
et samarbejde med dig. 2.

Hvis du f.ek.s har en revisor 

i dit netværk,er det oplagt at 

se om du har nogle i dit

netværk der kunne bruge 

hjælp til regnskaber og 

økonomi.

https://netsoeg.dk/?utm_source=E-bog&utm_medium=PDF&utm_campaign=logo


3Vær  tilgængelig
Send en nonverbal invitation til omgivelserne om,
at de gerne må henvende sig til dig.
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Vær tilgængelig
(og sælg mere)

Under netværksmødet skal du være 
opmærksom på at vise, at du er 
tilgængelig. Det kan du f.eks. gøre ved at 
skabe øjenkontakt med folk omkring dig.

Ved at have en venlig og smilende 
fremtoning viser du din åbenhed og 
imødekommenhed. Det er en invitation til 
omgivelserne om, at de gerne må 
henvende sig til dig.

Pas på at du ikke bliver en del af en lukket 
gruppe af folk, du allerede kender. Det er 
en typisk faldgrube, som vi alle kan ende 
i. Det er trygt og velkendt at søge dem vi 
allerede kender.

En lukket gruppe kan signalere til andre, 
at du ikke er tilgængelig, og at du ikke har 
interesse i at komme i kontakt med dem. 
Det kan virke utrygt at træde ud af 
komfortzonen, men husk hvorfor du er 
der.

Gør det til en regel altid at sætte dig ved 
en ny person hver gang du er til et 
netværksmøde, hvor de samme 
personer mødes. 3.

Vis f.eks. tilgængelighed ved at skabe øjenkontakt til folk omkring dig.

Vær venlig og smilende.

https://netsoeg.dk/?utm_source=E-bog&utm_medium=PDF&utm_campaign=logo


4Samtalestrategi
Optimer dine samtalestrategier så du er klar til at få 
mest muligt ud af netværksmøderne.
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Samtalestrategi
Smalltalk

For mange af os er ”smalltalk” et begreb 
med indbygget lavstatus, der får vores 
tæer til at krølle sammen. 

Alligevel er der fornuft i ikke at stemple 
det negativt og overflødigt. Det tjener 
nemlig et vigtigt formål.
 
Mind dig selv om at vi 
bruger smalltalk til at skabe god 
atmosfære.

Anse smalltalk som det smøremiddel, der 
skal til for at komme i kontakt med 
mennesker. 
Det er det, der skaber og vedligeholder 
kontakt til netværkskollegaer og 
forretningspartnere.

I starten af et nyt bekendtskab begynder 
vi at finde ud af, om bekendtskabet kan 
blive til noget eller ej. Viser det sig, at der 
ikke er interesse for en dybere samtale, 
efter en indledning med smalltalk, kan 
begge parter trække sig ud af samtalen uden 
nogen af parterne føler, at det er akavet.

Der er fornuft i at forfine og bruge 
smalltalkgenren. Du kommer til at opdage, 
at teknikken er et stærkt værktøj til 
at udvide og styrke dit netværk. 
Med lidt øvelse kan du konstruktivt bruge 
smalltalk til at skabe nye relationer. 4.

Smalltalk don’tsVære bedrevidende og 
belærende

Tale for meget om dig selvOverhøre signaler fra 
omgivelserne

Smalltalk do’s

Mediernes overskrifter

Jeres omgivelser i øjeblikket

”Hvad bringer dig her til”

Kender du andre her i 

forsamlingen?

https://netsoeg.dk/?utm_source=E-bog&utm_medium=PDF&utm_campaign=logo
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Samtalestrategi
Åben op for samtalen

4.

Eksempel: ”Hvad tænker du om…?”
”Vi står lige og taler om…”

Når du er i gang med en samtale, bør du 
være opmærksom på, om der er andre i 
nærheden, der står alene, som du kan 
invitere med ind i samtalen. 

Spot personen der står udenfor gruppen 
og introducer dem til, hvad I taler om, så 
de føler sig velkomne og inviteret til at 
deltage i samtalen.
 
Vær også opmærksom på din nonverbale 
kommunikation. Den kan også være med 
til at invitere andre med ind i samtalen 
- eller det modsatte. 
Læs mere om kropssprog på side 19.
 
Med et åbent kropssprog og samtale-
strategi vil du sikre dig, at du kommer i 
kontakt med endnu en netværker, og den 
selvsamme netværker vil have fået et godt 
og imødekommende indtryk af dig. 

Det kan derfor være starten på en god 
relation.

https://netsoeg.dk/?utm_source=E-bog&utm_medium=PDF&utm_campaign=logo
https://netsoeg.dk/?utm_source=E-bog&utm_medium=PDF&utm_campaign=logo
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Samtalestrategi
Den høflige afslutning

Hvis du føler dig fanget i en længere 
samtale, som du ikke kan se, skaber værdi 
for dig eller din samtalepartner, kan du på 
en elegant måde komme ud af den. 
 
Det er forholdsvist let at afslutte samtalen 
på en høflig måde, når man er til et 
netværksmøde. 

Afslut f.eks. samtalen med at sige:
“Jeg må hellere komme ud og møde 
nogle flere, det var hyggeligt, lad os 
connecte på LinkedIn og lad os fortsætte 
den gode dialog”.

”Er der andre her til netværksmødet, som 
du synes, jeg også skal nå at hilse på?”

”Mange tak for en spændende samtale. 
Det var rigtig hyggeligt at hilse på dig – 
der er et par andre deltagere, jeg lige skal 
nå at tale med”.

4.

https://netsoeg.dk/?utm_source=E-bog&utm_medium=PDF&utm_campaign=logo
https://netsoeg.dk/?utm_source=E-bog&utm_medium=PDF&utm_campaign=logo


5Elevatortalen
Finjuster din elevatortale, og få mest muligt ud 
af de vigtige sekunder
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Giv lytterne svar på: hvem du er, 

hvad du kan, hvad du laver og hvad 

du gerne vil. 

Gå lige til sagen, og undgå 

forklaringer der kan forstyrre din 

kommunikation.

Tilrettelæg din elevatortale ud fra 

hvem der lytter. Du skal ikke 

kommunikere ens til alle.

Fokuser på dine værdier og 

måden hvorpå du positionerer dig 

selv. Det er nu du har deres fulde 

opmærksomhed.

Undlad at kommunikere for 

fagspecifikt - kommunikere 

simpelt og let forståeligt alle andre 

går ikke og tænker på din branche 

hver dag.

Elevatortalen
Hav den klar

Når vi møder mennesker første gang, 
danner vi os hurtigt et indtryk af, hvem de 
er, og hvad vi synes om dem. Derfor giver 
det god mening at øve sig i at præsentere 
sig kort og præcist.
 
Din elevatortale bør kun tage mellem 
30 og 60 sekunder. Her skal du fortælle, 
hvem du er, hvor du kommer fra, hvad du 
arbejder med, og hvad du særligt kan lide 
at hjælpe andre med, eller er optaget af. 

Når man får en fornemmelse af, hvad du 
brænder for, så husker man dig bedre.

Netværksmøder er en god mulighed for at 
få øvet dig i levering af din elevatortale. 

Du vil kunne forfine dine punchlines fra 
gang til gang, da du vil have mulighed for 
at modtage konstruktiv feedback fra de 
andre i netværket.

TIP! Slut gerne din elevatortale med et 
åbent spørgsmål, der inviterer til samtale.

5.

https://netsoeg.dk/?utm_source=E-bog&utm_medium=PDF&utm_campaign=logo


6Den gode stemning
Vær den der spreder god energi. 
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Den gode stemning
Prøv at tænke på et møde med et andet 
menneske, hvor du har følt dig godt 
tilpas. Samtalen løb naturligt, og det var 
en behagelig oplevelse. 

Var det en person, der snakkede meget 
om sig selv? Havde du en fornemmelse 
af, at personen ikke rigtigt lyttede til hvad 
du delte? Var det en person, der tydeligvis 
forsøgte at sælge til dig? Sikkert ikke.
 
Når vi føler os godt tilpas og i godt 
selskab, er det ofte fordi vi føler os hørt og 
set, og der er blevet spurgt ind til dét, vi 
har sagt. 

Det kan virke ret simpelt, men hvis vi 
oplever, at andre ser os på den måde vi 
gerne vil opfattes på, får det os til at føle 
os godt tilpas.

Sæt dig for, at forstå den person du taler 
med. Vær opmærksom og vis at du lytter. 
Vis at du er oprigtig og nævn de ting, du 
kan byde ind med.

Vær den der spreder god energi i stedet 
for dårlig. Lad være med at være ham, der 
brokker sig over vejret.

Du kan skabe en god stemning, som 
andre gerne vil tage del i, ved at vise, at 
du accepterer og forstår det menneske, 
du står overfor. Kunsten er at få andre 
mennesker til at føle sig specielle og 
betydningsfulde. 6.

https://netsoeg.dk/?utm_source=E-bog&utm_medium=PDF&utm_campaign=logo


7Kropssprog
Du kan åbne usynlige cirkler og fortælle en masse om 
dig selv. 
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Du kan være den, der ”åbner den usynlige cirkel” ved at være opmærksom på dit kropssprog. Vær opmærksom på at du ikke fysisk er med til at lukke cirklen. 
Du kan åbne cirklen op ved at åbne dit kropssprog op. Husk at sende et smil og få øjenkontakt med andre, der står uden for. 

Der er ikke megen ”åbenhed” over krydsede arme og ben, eller hvis du står med ryggen til.

Kropssprog
Hvilke signaler sender du?

Når du deltager i et netværksmøde, skal 
du være meget opmærksom på dit 
kropssprog, og hvordan du agerer. Des 
bedre du kender dig selv og din attitude, 
des bedre mulighed har du for at optimere 
de positive signaler, du sender ud. 

Det er nu, du skal udsende din gode 
udstråling og vise dig fra din mest 
karismatiske side.

Vi har det derfor med at blive tiltrukket 
af personer, der udstråler det, vi gerne vil 
opnå - mennesker med god energi og et 
godt selvværd.
 
Hvis du gerne vil fremstå som en 
selvsikker person som andre gerne vil i 
kontakt med, skal du være opmærksom 
på at have rolige og sikre bevægelser. 
Det vil kommunikere selvsikkerhed og 
overskud.

Lad være med at vente på, at en anden 
skal åbne samtalen op. Vær i stedet selv 
den person. Hvad er det værste, der kan 
ske? Alle er kommet for at netværke. 7.

https://netsoeg.dk/?utm_source=E-bog&utm_medium=PDF&utm_campaign=logo


8Opfølgning
Selvom netværksmødet er ovre, skal du 
naturligvis lave opfølgning på dem, du har 
talt med på netværksmødet.
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Opfølgning
efter netværksmødet

Selvom netværksmødet er ovre, er du ikke 
færdig med at netværke. Det er nu du skal 
planlægge, hvordan du vil følge op på det 
seneste netværksmøde og de personer, 
du er kommet i kontakt med.
 
Indenfor en uges tid skal du følge op på
dine kontakter. Du kan sende en personlig 
hilsen via telefon, LinkedIn eller e-mail. 
Når du følger op indenfor den samme uge, 
er du stadig ikke glemt.
 
Gør dig selv den tjeneste at have en 
skabelon liggende, som du kan bruge til 
opfølgningen.
 
Det kan f.eks. være: ”Det var hyggeligt at 
møde dig til Netsøg’s netværksmøde, 
[Fornavn]” og en afslutning der 
indeholder ”Husk at du er meget 
velkommen til at kontakte mig, hvis der 
er noget jeg kan hjælpe dig med”. Så er 
beskeden både startet og afsluttet, og du 
skal udelukkende udfylde midten med din 
personlige besked.
 
Netværk tager tid at udvikle, og det 
kræver, at man plejer det - en skabelon 
eller to, kan dog lette arbejdet en smule. 8.

Hvis du minder bare lidt om de fleste andre til netværksmøder, er din tid sparsom, men opfølgningen er vigtig og værdifuld. 
Læg derfor opfølgningstid ind i din kalender. 

Det er vejen til succes i netværk.

Husk at følge op på de personer, 

du kunne hjælpe og ikke kun de 

personer, du vil sælge noget. 

Det viser at dit tilbud om hjælp er 

oprigtig, og den får en helt anden 

pondus.

https://netsoeg.dk/?utm_source=E-bog&utm_medium=PDF&utm_campaign=logo


9Samarbejdspartnere
Tænk på samarbejdspartnere som ekstra 
salgskanaler. Netværksmøder er den ideelle 
konstruktion til at finde gode samarbejdspartnere.



23 | Netværksguiden

10 tiltag der vil forbedre din forretning og dit netværk 

Find nye

samarbejdspartnere
Mund til mund kommunikation lever i 
bedste velgående, og netværksmøderne 
er en unik måde at finde nye samarbejds-
partnere på, der kan betyde alverden for 
dit salg.
 
Tænk på dine samarbejdspartnere som 
oplagte ekstra salgskanaler.

Et eksempel på en samarbejdspartner er 
typisk ikke en direkte konkurrent, men 
måske I deler kundetype. Det kan f.eks. 
være ingeniøren og håndværkeren, 
webbureauet og marketingbureauet, 
fotografen og tekstforfatteren, osv.

I en god samarbejdspartner kan du også 
finde en god kilde til sparring. 

Hvis jeres kundetyper ligner hinanden, kan 
der være værdifuld viden at komme efter, 
og gode muligheder for at vende 
problematikker og ideer.

9.
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10Kirsten giftekniv
Det lyder måske som en kliché, men tanken om 
at lege “Kirsten giftekniv” er et stærkt træk til 
netværksmøder. 
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Kirsten giftekniv
mere end kærlighed og kildevand

Den ultimative netværker forstår at 
matche personer i sit netværk og skabe 
en relation mellem dem. 

Gør en dyd ud af at være den, der kan 
spotte, hvem der kan gøre hvad for 
hinanden i dit netværk. Det vil give dit 
netværk lyst til at gøre det samme for dig.

Du vil hurtigt kunne blive den man 
kontakter, når man skal bruge hjælp til at 
finde den rigtige kontakt til en given 
opgave. Når du er den, der hjælper med at 
forbinde kontakter, vil dit netværk 
automatisk føle taknemmelighed og vil 
have lyst til at give igen.

Tænk igennem hvordan du kan tage rollen 
som dit netværks bedste Kirsten giftekniv.

10.

Læs mere om kropssprog på side 7, hvis du vil forberede dig på at være den ultimative Kirsten giftekniv.
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Netsøg udvikler professionelle 
netværk for ambitiøse erhvervsfolk 
over hele landet. 

Netsøgs netværksmøder bygger på 
et velprøvet og resultatorienteret 
koncept, der sigter mod, at deltagerne 
får kontant udbytte med sig hjem fra 
hvert eneste møde.

Når du melder dig til som gæst hos 
Netsøg, vil du blive kontakte af 
facilitatoren i dit område og inviteres 
til et kvalificeringsinterview. 

Det skal sikre, at du som medlem 
ved, hvad der forventes af dig, samt 
hvad du til gengæld kan forvente at 
få tilbage fra din netværksgruppe og 
Netsøg.

Prøv det af!
– Kom gratis med som gæst

Deltag GRATIS som gæst
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Sjælland:
Martin Nielsen – tlf. 25 12 51 40
Ditte Menslev – tlf. 22 91 92 13
Claus Kolling – tlf. 55 33 56 46

Sydjylland & Fyn:
Tinna Hvalkof - tlf. 22 25 82 96

Østjylland:
Christian Steenfat – tlf. 28 12 97 73
Morten Maintz – tlf. 23 60 40 20

Facilitators i Netsøg
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