Välkommen till lektion 3 i kursen “Din
första kund som konsult.”
I dag tänkte vi beskriva hur ett
framgångsrikt kontaktflöde ser ut –
från det att du har fått din första
kontakt till det att projektet har fått
grönt ljus att genomföras.
Vi kommer att gå i genom det här i
punktform så att det blir mer
överskådligt och att ni förstår mer:
1./ En anledning
Det första som krävs är en anledning
till att ta kontakt med en firma. Det

kan vara så att personen har tagit
kontakt med dig via din hemsida eller
att du har fått en rekommendation
från någon just det här företaget eller
myndigheten behöver din hjälp.
2./ En första kontakt
Det andra är att du helt enkelt
kontaktar företaget (eller kommunen,
myndigheten, vad det nu kan vara) i
fråga och etablerar en första kontakt.
Det behöver inte vara så märkvärdigt.
Det kan vara så att du presenterar dig
själv och talar om vad du gör eller att

du tar kontakt med någon på sociala
media.
Det viktiga är att du inleder det som
kan beskrivas som ”ett gott
arbetsförhållande” med vederbörande.
3./ Möten och diskussioner
Nästa sak är att sätta i gång möten
och diskussioner med vederbörande.
Det ska då handla om det du kan
hjälpa till med men ändå hållas så
pass lösa att du får en inblick i hur
personen, eller personerna, jobbar
och tänker.

4./ Etablerad kontakt
När du väl har haft ett par möten så
handlar det om att förmedla till
personen/personerna att hen/de kan
lita på dig.
För att det här ska ske så smidigt som
möjligt så måste du kunna visa prov
på vad kan för något. Så se till att ha
en presentation eller en video färdig
där du presenterar vad det är du gör.
När de väl har fått den känslan så har
du etablerat ett mera fullödigt
arbetsförhållande.

5./ Komma överens
Så handlar det om att du ska komma
överens med personen om vad du ska
göra för något.
Det behöver inte vara så detaljerat
men ska vara ett avtal i princip där de
generella förhållandena för vad du ska
göra blir beslutade.
6./ Förslag till projekt

Nästa sak är att du skriver upp en
formell sammanfattning över vad du
ska göra där du formulerar

