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Hvordan overleve en resesjon? 
 
Her er noen enkle tips for å mestre de vanskelige tidene vi er i. Det er store 
forskjeller på hva som fungerer i store og små selskaper. De vekstambisjonene vi 
har operert med de siste 10-15 årene blir nå snudd på hodet. Også i Norge kommer 
vi til å merke de realøkonomiske konsekvensene av at vi nå offisielt er i en 
resesjon. 
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Det vi tilbyr skal gi kunden mer enn de betaler for tjenesten. Når vår tjeneste har høy 
verdi relativ til investeringen og den samtidig er unik, da blir kundene interessert. Når 
tjenesten vurderes til å være av lav verdi relativ til investeringen og lik det andre 
tilbyr, da har du et problem. Husk at i en resesjon har begrepet verdi konkret 
betydning i kundens øyne.  

Vil du koste meg mer i år eller dette kvartalet enn jeg vil tjene inn eller spare på 
å benytte dine tjenester?  

 
I en resesjon, gitt at tjenesten er lik, vil prisen være viktig. Selv de sterkeste 
kunderelasjonene kan dø ut i en slik situasjon. Sørg derfor for at kortene blir delt ut i din 
favør ved f.eks. å legge inn en ekstra fordel. Hva med å eie intellektuell kapital som 
ingen andre kan utnytte? Eller bygge ut listen med gode referanser. Hva du enn gjør – 
ikke konkurrer på pris. 
 
Selger du deg for billig? 
Den raskeste måten å vokse og overleve på er å øke prisen på varen eller tjenesten. Det 
er i dag et sterkt prispress på de fleste tjenester. Ikke aksepter prisnedgang, hverken på 
timebasis eller ellers. Mange som selger seg for billig, selger på pris. Prisspørsmålet er 
ofte i ditt hode, og ikke nødvendigvis hos kunden og dreier seg om hvordan du 
uttrykker ditt verditilbud og fordeler til kunden. Den gode rådgiveren selger reelle 
fordeler, ikke lav pris.  
 
 
Tenketank 

Du ønsker å påvirke eksisterende kunder og nye prospekts i et nøkkelmarked hvor du 
har betydelig erfaring. Du er dyktig, men du er bransjens store hemmelighet. Da er det 
på tide å presentere på konferanser eller skrive om hvordan ulike vanskeligheter og 
utfordringer kan løses. Sørg for å lenke det til de fordelene din tjeneste kan levere. 
 
Så, identifiser bransjens viktigste overlevelsestips og skriv et “white paper” eller en 
presentasjon for et seminar, en workshop eller konferanse som vil posisjonere deg som 
den kunden skal ringe. 
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Blått hav 
Det er blitt sagt at strategi handler om å finne det “blå havet” i alt det ”røde 
konkurransehavet”. Konkurrerer du alltid mot de samme eller har du funnet et ”blått 
hav” hvor ingen av dine konkurrenter er?  
 
Som kunde er jeg sannsynligvis nå en bekymret kunde. Hvordan skal vi overleve? 
Hvem kan vi stole på? Fokuser på salg hos kunder eller bransjer hvor du har størst 
erfaring og best referanser. Kunder flest ønsker å ta så liten risiko som mulig. Sørg for 
at det er du som blir vurdert som eksperten i en eller flere bransjer og hold fokus her. 
Skap ditt eget “blå hav”. Det er det rommet kundene trenger og hvor dine konkurrenter 
ikke er fokusert.  
 
 
Hva er et konsulentselskap uten konsulenter? 
 
Hvordan rekrutterer, trener, utvikler, motiverer og belønner vi konsulentene våre? I en 
resesjon bør vi forvente at bemanningen går ned, enten fordi vi proaktivt sørger for det, 
eller på grunn av redsel og usikkerhet. Det er viktig at det er du som kontrollerer 
situasjonen, ikke at situasjonen kontrollerer deg.. Det er du som skal bestemme hvem 
som skal forbli og hvem som, om nødvendig, skal slutte. Om kostnadskutt blir 
nødvendig så vær tydelig på at de svakeste arbeidsforholdene blir avsluttet før de 
dyktigste slutter av seg selv. 
 
Sørg for å ha en pool av dyktige underleverandorer eller assosierte konsulenter som du 
kan trekke på om du får leveranseproblemer.  
 
På sikt så trenger alle konsulenter en klar karriereplan. En resesjon er ingen 
unnskyldning for ikke å holde den ved like. Sørg for å forfremme de som skal 
forfremmes. En som blir holdt tilbake vil begynne å se seg om etter et annet sted hvor 
vedkommende får sin anerkjennelse. 
 
Trening og opplæring for å forbedre dine ansattes ferdigheter er viktig. I en resesjon blir 
intern trening viktigere enn ekstern opplæring. Ethvert kundeoppdrag og enhver intern 
prosess, særlig salg og markedsføring, gir muligheter for høykvalitets og 
lavkostnadstrening.    
 
De beste selskapene har tydelige prosesser for å håndtere ferdighets- og 
karriereutvikling for konsulentene sine. I en resesjon må disse prosessene ikke stoppes. 
Lag personlige utviklingsprosesser som inneholder en ferdighetsmatrise for å styre 
eksisterende og nye ferdigheter. Sørg for at ansatte bruker ledig tid til å bygge sin 
ferdighetsportefølje i en prioritert orden.  
 
Lag intellektuell kapital som hjelper dine kunder overleve 
Intellektuell kapital er viktig for å skape verdi. Sett de beste hodene sammen for å 
utvikle ideer som skaper nye tjenestefordeler. Fokuser på dine topp fem kunder og lag 
fem forslag som adresserer de helt spesifikke overlevelsesbehovene som disse kundene 
har og hvor dine tjenester gir dem vitale fordeler. Sørg for at det er kort tilbakebetaling 
på investeringen. 
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