
”Ser man udelukkende på kundevurderinger, 

hører Sales Management til blandt 

branchens absolutte topperformere”. 
Citat: Brancherapport rekruttering 2018

STABIL TOPPERFORMER 

i 2015, 2016, 2017 OG 2018.
Brancherapport rekruttering foretages af analysevirksomheden Supana.
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Sales Management ApS’s leverandør performance er 8.8 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som 

meget god. Deres resultat er bedre end 90% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at de vil 

bidrage med meget stor værdi til organisationen.

1. Leverandøren præsenterer et passende antal kandidater

2. Præsenterede kandidater har relevante erfaringer og kompetencer

3. Ansatte kandidater indfrier til fulde forventningerne

4. Leverandøren er en god repræsentant som matcher organisationens 

employer brand

5. Ydelsen giver god værdi for pengene

6. Jeg forventer at købe ydelser fra leverandøren igen

1. Evne til at kommunikere, præsentere og skrive på en troværdig, engage-

ret og korrekt måde

2. Evne til at levere brugbare løsninger på en metodisk og analytisk måde

3. Evne til at levere forretningsfokuserede resultater af høj kvalitet.

4. Evne til at producere innovative og værdifulde løsninger

5. Evne til effektivt samarbejde og at handle etisk

6. Potentiale som fremtidig samarbejdspartner

Key Performance Indicators Professional Performance

“Jeg har stor tillid til Sales Management. 

Dygtig, professionel og seriøs.”
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)5N+24H5C5P+B+C1 
er nr. 3&4564378 på online 

toplisten for Rekruttering af 
medarbejdere, specialister 

og ledere

Meget god performance

8.8 af 10 - 27 vurderinger

⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆⋆ ⋆ ⋆ ⋆   

1. Kommunikation1. Passende antal 
kandidater

4. Innovation & Værdi4. Employer brand

Benchmark BenchmarkSales Management Sales Management

2. Metode
& Analyse

2. Kvali�cerede 
kandidater

6. Partner skabs
potentiale

6. Ønsker 
købe igen

3. Fokus 
& Resultat

3. Kandida-
ter indfrier 

forventninger

5. Etik &  
Samarbejde

5. Værdi for 
pengene
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25% Passive kunder

75% Ambassadører

0% Kritiske kunder

7510 år629.387 kr.
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Kontakt:

Tlf. (+45) 4236 3836

info@sales-management.dk

www.sales-management.dk

Sales Management ApS

Slotsmarken 18

2970 Hørsholm


