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Undgå at spilde din tid - Læs mig før du går i gang.
Lige inden vi går i gang, så vil vi sikre os, at du ikke spilder din tid. Er du behandler, coach,
konsulent, bureau eller en lignende servicevirksomhed, så er denne guide til dig

I guiden finder du simple teorier og konkrete værktøjer til at blive anerkendt som ekspert i
din branche, som fører til flere kunder og højere timepriser. Og dit transportmiddel derhen er
podcasting. For ikke at glippe et vigtigt guldkorn, anbefaler vi dig at både læse teorien og
bruge værktøjerne… Vi har været sød med mellemrummene og afsnittene, så den er
nem at komme igennem.

- Du skal læse Step 1, og løse opgaverne, før du går til step 2 osv.

Grunden til vi går i dybden med at blive eksperter er fordi, det giver dig nogle helt specielle
muligheder rent forretningsmæssigt, og der ligger en guldgrube i at opnå en sådan status,
da det åbner ekstremt mange døre på øverste hylde. To af dem jeg vil highlighte er ‘flere
kunder’ og ‘højere timepriser’.

Overvej lige engang, hvilke muligheder de førende i din branche har, som andre ikke har.

De har alle de ekstra muligheder, fordi folk har tillid til dem og deres kompetencer. Vi
snakker muligheder som flere kunder der kommer med pengene i hånden, højere timepriser
fordi prisen er sekundær, men også foredrag, interview på tv (gratis eksponering på stor
skala) osv.

Der er flere måder at opnå det på, men de to klart mest kendte er at skrive en bog (den
“hurtige”), eller arbejde rigtig mange år i den samme branche og konstant præstere
ekstraordinære resultater, så dit brand bygges i form af tilfredse kunder, som fortæller det -
mund til mund (den lange og hårde vej)

Men der er kommet en ny og frisk spiller på banen.

Podcasting.

En podcast kan være med til at skabe dig noget albuerum og taletid til målgruppen, som er
essentiel for at de forstår din værdi. Og det fungerer sådan enhver branche.
Fordi du har et talerør hvor du kan dele ud af din viden kombineret med at det et meget
intimt medie, hvor lytter virkelig lærer dig at kende. Det er effektivt fordi de selv vælger at
komme retur uge efter uge og er hundesulten efter flere guldkorn fra dig.

Podcasting er den nye bog, der giver dig ekspertstatus på rekordtid.

Kig eksempelvis på de her specialister som har denne status:

- Halfdan Timm og Emil Kristensen - Marketing Brief
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- Trine Ravnkilde og Christina Klitsgaard - Onlinekursus-klubben
- Thomas Bigum - Alt om sociale medier

Det at have en podcast giver dig en differentieringsmulighed, så du får en x-factor ift. dine
konkurrenter.

Stil dig selv de her to spørgsmål:
1) Hvor mange i min branche har en blog/hjemmeside, LinkedIn profil eller lignende,

hvor de kommunikerer til målgruppen?

2) Hvor mange i min branche har en podcast, hvor de kommunikerer til
målgruppen?

Jeg gætter på majoriteten ligger i spørgsmål 1, og dvs. at podcast kan blive din x-factor.
Pt. er der ca. 100x så mange blogs som podcasts.

Så tænker du måske..

.. “er det fordi, at der ikke er særlig mange som kender til mediet?”

svaret er - NEJ

Det det er et af de mest fremadstormende medier i verden og det kan man bestemt også
mærkes i Danmark.

Kilde: https://www.podcaststats.dk/stats/data-til-at-forbedre-din-podcast/

Så er det på plads.
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Inden vi for alvor hopper på hovedet i den dybe ende af podcast-poolen, så napper vi
lige en quiz.

Vi skal nemlig lige test om podcasting vil passe til din virksomhed.

Quiz - Kan podcast passe til min virksomhed?
[Spørgsmål #1]

Har du viden, erfaringer eller ideer som din målgruppe kunne drage fordel af at høre om?

[Spørgsmål #2]

Er du i stand til at formidle viden på en måde, som får din målgruppe tættere på deres
ønskede mål, end de er lige nu?

[Spørgsmål #3]

Er du bare mere end 10% foran din målgruppe ift. din viden indenfor dit felt?

[Spørgsmål #4]

Er du en servicevirksomhed? (Behandler, coach, konsulent, bureau)

Har du mere end et ja i testen?

Tillykke! Du er bestået og det giver mening for dig at have en podcast!

Bestået betyder, at nu har vi slået fast, at denne guide er som skræddersyet til dig.

Du tænker nok allerede, “hvordan får jeg så flere kunde og de her højere timepriser med
podcasting? - Altså rent praktisk?”

Hold mig beer, så skal du se løjer!

Du skal bare følge vores 5 steps.
(Husk at lave opgaverne dertil)
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Step 1 - Skab din niche og du bliver det oplagte valg

For at du kan blive ekspert, skal du definere hvad du vil blive det inden for.

Altså, i hvilken branchen vil du være en af frontfigurerne?

Her er det godt at være niche, jo mere desto bedre!

Går du bare efter en hel branche, så bliver det så mange gange svære.

Eksempel:
Hvis du vælger at gå efter ekspert rollen, inden for markedsføring i Danmark, så er der godt
nok mange du skal konkurrere imod, f.eks.

- Halfdan Timm (Betalt annoncering på Google og Facebook osv.)
- Thomas Bigum (Organisk på sociale medier)
- Eric Zeings (Generel markedsføring)
- Christina Klitsgaard (Email)
- Osv.

Listen er uendeligt meget længere, men du har forstået pointen.

Hvis man går så bredt som markedsføring, så tager det alle afgreninger af markedsføring
med, organisk markedsføring (f.eks. gratis opslag på sociale medier), annoncer (PPC -
betalt markedsføring), e-mail marketing, Pop-up tools, og hvad vi eller finder under den
paraply.

Niche er godt.
Nicher du derimod lidt ned, og vælger ‘organisk markedsføring’, så har du nok allerede
sorteret 60-70 % af de personer fra, som kunne bliver eksperter i branchen i stedet for dig.

Niche i nichen - det er her guldet er!
Og tager du et skridt længere og finder nichen i nichen, så stiger dine chancer eksponentielt.
Det kunne f.eks. være at du vælger ‘organisk markedsføring på instagram’.

Eller hvis du er rigtig fræk, så ‘organisk på Instagram stories’.

Din tankegang skal være, at du vil hellere være en stor fisk i en lille dam,
end en lille fisk i en stor dam. (du bliver et navn folk anerkender i din niche)

Hvis vi kigger på nogle eksperter, som er store fisk i en lille dam, så er der tre gode
eksempler her..

👉 Trine Ravnkilde - Facebook gruppe/community building

👉 Morten Rosenvold Villadsen - Undervandsjagt (med harpun)

👉 Morten Münster - Adfærdsdesign

Hvis du Googler lidt, så kan du finde ustyrligt mange flere eksempler, i alverdens brancher.
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Opgave, før du går videre fra step 1

Find din niche i nichen, som du vil være en anerkendt person i.
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Step 2 - Etabler dit navn, opbyg tillid og se kunderne jagter
dig

Nu ved du, at du skal lave podcast omkring din niche i nichen for at kunne rykke nålen i dit
favør, for at blive den store fisk i den lille dam.

For at dine potentielle kunder begynder at jagte dig, og er okay med at betale en højere pris,
så skal du have etableret et nøgleelement…

...TILLID!

Vi lever i en tid, hvor folk er utrolig skeptiske, fordi internettet har gjort, at det aldrig har været
lettere at tage røven på fremmede og smutte til Dubai som Stein Bagger. Vi hører om
skandaler, snyd og bedrag fra alle kanter, og derfor går vi som forbrugere på liste tæer fra
start.

‘Skepsis’ er din største barriere for at blive “ekspert”. Derfor vil jeg lige slå det fast med
syvtommersøm, hvordan du bekæmper skepsis med dens kryptonit... tillid.

Herunder ses en grafik for, hvordan du skaber dig tillid.

Du skal skabe den igennem at bringe værdi / dele ud af din viden til dine potentielle kunder i
din branche.

Du fjerner skepsis og opbygger tillid ved at finde dine potentielle kunders sten i skoen og
hjælpe med fjerne den.

De vil elske dig for det og du vil vinde tillid hos dem i stor stil.
Jo flere gange du hjælper dem med deres udfordringer, desto mere tillid ryger ind på
kontoen og jo mindre skeptiske bliver modtagerne gradvist ift. dig..

Resultat, langt flere kunder vil kontakte dig og de er klar på at betale prisen du sætter,
fordi de ved du kan hjælpe dem. De er ikke længere i tvivl.
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Din markedsføringsstrategi skal være, at dele mest muligt ud af din viden og skabe mest
mulig værdi for dine potentielle kunder, så du kan påvise dine kompetencer indenfor dit felt
og opbygge tillid og gradvist ekspertstatus.

Det er her din podcast kommer ind i billedet! 🎤

Inden vi går i kødet på podcasten, så skal vi lige have elimineret den mest irrationelle tanke
du kunne få i dag, eller måske endda i hele denne uge..

..“Hvis jeg giver alt min viden væk, hvad skal jeg så tjene penge på?”

Så har jeg et spørgsmål til dig.

Hvorfor tror du, at der er en overflod af, personlige trænere, kostvejledere, diætister osv.?

Men at der på samme tid er 835.000 resultater på Google, med gratis kostplaner,
træningsprogrammer og andre fiksfakserier om, hvordan man taber sig, når man søger på
‘hvordan taber jeg mig’?

Bare fordi de har information tilgængelig, så betyder det ikke, at de selv er i stand til at
komme i mål med det.

Så derfor kan du roligt give din viden ud, fordi du uddanner bare dine potentielle kunder, i at
din løsning er den rigtige for dem. Så bliver valget pludselig en ‘no brainer’.

Sagt med andre ord, du kan sagtens hjælpe dine kunder før du beder om betaling, uden at
dit levegrundlag bliver revet væk under dig! Tværtimod så spidser dine potentielle kunder
ører og retter deres opmærksomhed mod dig, gang på gang. (modsat før, hvor de måske
ikke engang vidst du var til)

Tid med målgruppen er en utrolig vigtig faktor. Oftest er den manglende tid med deres
opmærksomhed, der er den største udfordring og derfor de ikke forstår din værdi.

- Sociale medie opslag har brugernes opmærksomhed i ca. 1-5 sekunder i
gennemsnit.

- Podcasting har lytterens opmærksomhed i + 30 min i gennemsnit.

Vi har allerede slået fast, at podcast er det ideelle transportmiddel for dig, til at opnå dine
potentielle kunders opmærksomhed, derfor er næste skridt, at vi kigger på de vigtigste
elementer når du skal starte en succesfuld podcast.

Lav en lytteværdig podcast

Mange starter med at fokusere på de to tekniske ting, som ..

..Hvordan skal jeg redigere den..??

..Hvilken mikrofon skal jeg have og hvordan bruge jeg den rigtigt?

Men hey - Google er din ven her.
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Bare vent med at gøre det, til efter du har læst hele guiden, for det er LANGT fra det
vigtigste lige nu.

Nå, tid til at få styr på det ultimativt vigtigste hvis din podcast skal blive en succes!

Du skal vide hvem (drømme kunder) du vil tiltrække med din podcast, så du kan lave
indhold, som river tæppet væk under dem og skaber stor værdi.

Du skal ikke bare vide hvem de er, du skal kende dine potentielle kunder... som i VIRKELIG
kende dem.

- Hvad de tænker

- Hvad de føler

- Hvordan de agerer, osv.

Du skal placere dig selv i deres sko, hver gang du laver en podcast episode.

Hvis du ikke kender din drømme kunder, så svarer det til at købe en julegave til kæresten,
der ikke har givet dig en ønskeseddel.

Så ender du med at købe en halvlunken gave, som hverken du eller han/hun er glad for.

Og så kan du sgu lige så godt lade vær.. (Det har vi vidst alle sammen prøvet 😇)

Derfor har vi et værktøj herunder, som sikre at du finde den viden, der faktisk rykker nålen.

Måden du sikre dig, din målgruppes fulde opmærksomhed
At kende dem man vil tiltrække er alfa omega når det kommer til markedsføring, og dét
værktøj vi har fundet klart mest effektivt, er persona.

Persona = drømme kunder

Du skal se din persona som den skydeskive, du altid sigter imod. Når du ved hvor du skal
sigte hen, så er det LANGT nemmere at ramme målet. Det gør det nemmere at lave
skræddersyet indhold, som appellerer til dem du forsøger at tiltrække = Øget effekt af din
kommunikation.

Din persona skal bestå at den persontype, du allerhelst vil have som kunde.

Når du kender dem, bliver det guld værd for dig!

Måden vi opbygger en persona på, er ved at identificere følgende informationer.

Du skal finde deres..

.. basale informationer -  Hvordan de identificerer sig selv, Deres væremåde, Mindset,
Hvordan de søger deres viden osv.

.. drømme (hvad drømmer de om)

.. frygt (hvad frygter de)
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.. motivation (hvad de bliver motiveret af)

.. falske overbevisninger (hvilke falske overbevisninger de har om din branche og potentielt
din service)

.. udfordringer (hvilke udfordringer står de overfor pt.)

Når du har styr på persona, så ved du hvad der virkelig påvirker dem, og disse informationer
vil være med til at sikre, at vi laver indhold, som rammer drømme kunderne lige i hjertekulen.
Der hvor de tænker: “Den her podcast vært forstår mig bare 100 %”.

Rammer dit indhold det stadie, så kommer lytterne tilbage uge efter og bliver ambassadører
for dig.

Det skal være dit mål!

Højkvalitets indhold kommer til at være spidsen af dit spyd og dét kommer til at være den
bærernde del.

Når dét rammer plet, så sker der ting og sager, kan jeg godt love dig.

Derfor, vil vi nu vise dig en metode til at generere ideer til minimum 4 måneders indhold, på
15 minutter. - Ja den er godt nok!

Metoden til at finde ubegrænset ideer til indhold til din
podcast, uanset niche

1) Det du gør er, at du tager et stykke A4 papir og lægger det på langs (så den ligger på
det brede led) eller bruger vores arbejdsark på side 23.

2) Du skriver i toppen af papiret, hvad din virksomhed beskæftiger sig med.

Eks. Optimerer hjemmesider, træne dressurheste, redder ægteskaber eller hvad du
helt præcis gør.

3) Under trin 2 på papiret (hvad din virksomhed beskæftiger sig med), der skriver du
dine hovedkategorier ind, som du beskæftiger dig med i virksomheden.
Dem skriver du på langs ved siden af hinanden, og sætter vertikale streger mellem
dem, så du får nogle kolonner. du skal minimum have 7 hovedkategorier, men gerne
flere.
(se vores billedlige eksempel herunder ‘content generatoren’)

Eksempel - hvis du var en fysioterapeut, så kunne hovedkategorierne som du kunne hjælpe
med, være problemer ift. nakke, skulder, ryg, knæ, osv.  (se model👇)
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Content generatoren (Model - lavet med fysioterapeut eksempel)

Min virksomhed beskæftiger sig med: Jeg er fys og hjælper med fysiske udfordringer, der kan trænes væk

4) Under hovedkategorierne skriver du så de emner, som du kunne lave en podcast
episode om.

Eks. som fys kunne du under emnet ‘skulder’ have emner som: AC leddet, overrevet
ledbånd eller fremad roterende skuldre.

Hvis vi lige fokuserer på de ‘fremad roterende skuldre’, så kunne du lave en podcast
episode omkring hvordan man rette op på problemet, og vedligeholder det i sin
hverdag.

- Haps, så er der en podcast episode lige der, hvor du hjælpe dine potentielle
kunder, med en specifik udfordring, du ved de står overfor.

Ved hjælpe af ‘content generatoren’ har du på ingen tid et vandfald af ideer til
værdiskabende podcast episoder, som skaber en vanedannede trang til at opsøge din
podcast for mere brugbar information, uge efter uge.

Hvis du på et tidspunkt fik tanken: “gider folk overhovedet at høre en podcast, der kommer
fra en virksomhed, der deler deres råd ud?”

Det korte svar er - JA.

Har du potentielle kunder, så har du også potentielle lyttere ✅

HELE 61% af dem, der hører podcast i Danmark, hører det for at få fyldt hjernekassen op
med brugbar viden1. Dét er en kæmpe mulighed for virksomheder, der vil dele ud af deres
viden, for at tiltrække kunder igennem podcasting.

1 https://www.podcaststats.dk/stats/data-til-at-forbedre-din-podcast/
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Opgaver inden du går videre fra step 2

Forstå mindsettet - tillid er essentielt for at dine potentielle kunder vælger præcis dig.
(Den skaber du ved at dele ud af din bedste viden)

Lav din persona (drømme kunde)

Lav content generatoren (podcast episode ideer)
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Step 3 - Hvordan du gør dine lyttere til ambassadører
Nu har du skabt en kanal, hvor dine drømme kunder kommer tilbage uge efter uge, for at få
flere af dine guldkorn, fordi du konstant giver dem mini-succeser, hvor de lykkes med små
ting, som du har hjulpet dem med at løse.

Disse mini-succeser er undervurderede ift. at skabe fans/kunder i ens virksomhed.

Nu har du en podcast, hvor der er tilbagevende lyttere, fedt!

Nu vil jeg lige kort introducere dig til “lejrbål princippet”, som kommer til at tage din podcast
til helt nye højder.

Du skal forestille dig, at du skal have skabt et sted, hvor du kan møde dine lyttere/potentielle
kunder i øjenhøjde.

Forestil dig, at du før stod på gaden og sang ud til folk, de kunne lytte, men ikke lære dig
bedre at kende, eller have indflydelse på hvilke sange du synger.

Hvis du derimod skaber et sted (et lejrbål), hvor du kan invitere dem hen, for at høre dig
spille musik, og være med til at hygge sammen med dig. Det vil ændre den måde de ser dig
på.

Nu får de pludselig mulighed for at ønske deres yndlingssang (hvilket vi alle elsker!), få en
enkelt øl, og en god snak med dig imellem sangene.

Det har sine fordele, da du ændrer situationen fra monolog til dialog, og nu er de ikke
længere bare lyttere, men en del af din “lejrbåls klub”. Her har de mulighed for at lære
dig bedre at kende og få en smule medbestemmelse, hvilket resulterer i at de tager en
form for medejerskab over “klubben”.

Det er fuldstændig sådan du skal gøre med din podcast, hvor du har monolog til at starte
med, men hvor du skal tilføje en mulighed for at have en dialog med lytterne. Så bliver det
også mere deres podcast.

2 KÆMPE fordele..

1) Du har mulighed for at lære det langt bedre at kende, og du kan finpudse din
persona, så dine budskaber skærer igennem støjen, som en varm kniv gennem
smør, og rammer plet.
De vil oftest komme til dig med problemer de har, og så er der intet nemmere, end at
lave episoder omkring de problemer hvor du er 100 % sikker på, at du giver dem en
mini-succes.
Hvis de så ikke kan løse det selv - boom, en meget varm kunde, lige der!

2) Jo mere tid du bruger på at pleje dine medlemmer, desto stærkere bliver forholdet
mellem jer. På den måde skaber du ambassadøre, der sprede budskabet om dig og
dine kompetencer i deres omgangskreds. Det er er første gang du opnår en form for
light- eller c-ekspert, fordi du bliver anbefalet til andre.
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Byg dit lejrbål
For at samle lytterne et sted, hvor du kan have en dialog, kan du oprette en Facebook-,
LinkedIn gruppe, eller en fysisk klub. (der er mange muligheder, vær kreativ)

Det er bare helt essentielt, at det er et sted, hvor i kan mødes i øjenhøjde.

Plej dine medlemmer og bring dem værdi... Det er vigtigt at pleje de første medlemmer
ekstra meget!

Bonus tip:
Sørg især for, at de først 10-20 medlemmer har det som blommen i et æg, og føler sig
værdsat i gruppen. De kender nemlig alle sammen et par stykker der kunne være potentielle
nye medlemmer.
Det kan være svært at tiltrække folk i starten, men når du først har momentum, så sker der
ting og sager!
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Opgaver inden du går videre fra step 3

Skab små succes for dine lyttere

Skab er sted, hvor i kan have dialog i øjenhøjde
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Step 4 - Etablere grundlaget for at skalere din tillid og nå
flere potentielle kunder og højere timepriser
Efter noget tid på podcasten, er du blevet komfortabel bag mikrofonen, du kender din
målgruppe og ved præcis hvad der skaber værdi for dem. Du er begyndt at få en fast
lytterskare og har en god portion medlemmer i din gruppe.

Nu er det på tide at tage næste skridt, i at etablere dit navn og opnå fordelene fra øverste
hylde.

En af de bedste metoder, er at blive set sammen med andre anerkendte personer i
branchen, som du ved har en større mængde personer, som ser op til dem.

Måden du gør det på, er at invitere dem ind på din podcast som gæster, hvor de kan tale
omkring det de ved mest om.
Dit fornemmeste opgave er at sikre, at det de snakker om er noget som skaber værdi for
dine lyttere.

- Her skal du være ekstremt skarp og ikke gå på kompromis med indholdet, det SKAL
skabe værdi for dine lyttere, ellers skal du ikke gøre det. Du skal værne om det rum
du har skabt dig (podcasten), for ellers fordufter magien fuldstændig ved det, og har
ingen gennemslagskraft.

Når du bliver set sammen med eksperter, så øges din troværdighed gradvist, da du bliver
associeret med dem.

Derudover så får du adgang til personer som du normalt ikke ville have en chance for at
komme i kontakt med, fordi dynamikken ændrer sig fuldstændig, når du kan tilbyde en
gæsteoptræden på din kanal, der kan eksponere dem.

Lav en liste over personer der har dit publikum og kan bringe værdi
til dine lyttere

Du skal sørge for at få de rigtige gæster på din podcast, for at opnå den optimale effekt.

Fremgangsmåde:
Lav en liste over eksperter, der vil være fordelagtige at blive set sammen med.

Spørgsmål du skal stille dig selv, som kan hjælpe dig med at definere, hvordan du finder de
rigtige gæste-eksperter, når du laver listen:

1) Kan personen bringe værdi til mine lyttere?

2) Forsøger personen selv at komme ud og vise flaget aktivt?

- Deltager han/hun i andres podcasts, webinars, lives i Facebook grupper osv.

3) Har personen den nødvendige rækkevidde?
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4) BONUS, find personer, som selv har en podcast, facebook gruppe eller lignende,
som du måske kan komme på som gæst ude i fremtiden. (Det handler om at give
først og lægge billet ind tidligt)

Du skal gå efter at finde eksperter, der passe på alle 4 spørgsmål (optimalt), men hvis det
ikke kan lade sig gøre, så skal de minimum opfylde 2 og nr. 1 skal ALTID være en af dem.

Nu er det bare at søge nettet tyndt efter relevant personer, og fylde lister op.

Vi anbefaler at dele liste op i to (optimale eksperter, og eksperter) og så gå efter dem, som
er mest optimale først.

Kontakt dem bare på Facebook, LinkedIn, e-mail eller hvor du tænker det er nemmest at få
fat i dem.

- Ikke vær’ bange for at de siger nej, du bliver overrasket hvor stærkt det er, at kunne
tilbyde en gæste deltagelse på en podcast.

Psst, du bliver overrasket over hvor mange, der siger ja!

En lille bonus:

Mens du interviewer dem, så suger du bare til dig af viden, så meget du kan.
Der findes ikke noget bedre tidspunkt at fylde vidensbanken op, end at have en ekspert på
egen hånd.
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Opgaver inden du går videre fra step 4

Lav din liste over eksperter du vil have på din podcast

Kontakt eksperterne

Lav fede podcast episoder med dem

Del episoderne, få dem til at dele og se dig selv tage endnu et skridt imod at etablere
dit navn i branchen
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Step 5 - Skalér din tillid og nå flere potentielle kunder og
højere timepriser
Nu har du interviewet eksperter og du har opnået en form for kendskab til dit navn og dine
kompetencer, og nu skal du tage det sidste skridt i mod dit mål.

Det er blevet tid til at komme ud at grotten og låne andres “kanaler”, hvor de har opbygget
deres tillid til deres følgere.

Du skal nu iscenesætte dig selv og finde “kanaler” hvor du kan dele din viden, og blive anset
som ekspert.

Dvs. du skal finde andre podcasts, Facebook grupper, Youtube kanaler osv. hvor du kan
komme ind som gæst og hjælpe deres lyttere/seere med det du er specialist indenfor.
(Google “How to make a dream 100” for mere inspiration)

Grunden til det er, at de andre podcast værter, Facebook gruppe ejere, Youtubere har været
igennem samme proces som dig, og vundet tilliden ved deres lyttere/seere.

Når du er gæst der, så svarer det til, at en af disse eksperter har anbefalet dig til deres
følgere og sagt “lyt til ham/hende, personen er værd at lytte til”.

Her er det selvfølgelig vigtigt at du præsterer og skaber værdi, når du er på eksterne
podcasts, og alle de andre ting.

Et par gode tips, der vil højne din præstation på andres kanaler:

- Find ud af hvem deres persona/målgruppe er.

- Find ud af hvordan du bedst kan hjælpe dem, inkludér håndgribelige værktøjer (så
skaber du mini-succeser).

- Find ud af hvordan du laver den bedste episode i værtens øjne (bare spørg dem
straight up - “hvordan laver jeg det bedste indhold på din podcast og hvor vil du hen
med dette interview?).

Når du bliver interviewet, så tager din status et kvantespring, og du bliver en af go-to
personer indenfor dit felt.

Din status er nu opnået hos følgerne på de andre kanaler, især dem du formåede at skabe
værdi for og hjælpe videre.
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Opgaver inden du går videre fra step 5

Lav din liste over de eksterne “kanaler” som andre eksperter har.

Kontakt dem og fortæl hvilken værdi du kan bringe, som deres lyttere/seere mangler.

Nå du er på deres “scene”, så skal du have fokus på at skabe værdi og have en
praktisk tilgang.
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Du bliver nu anset som ekspert og har en x-faktor i
branchen. Nu er det et privilegium at samarbejde med dig.
Efter dit eget arbejde med podcasten, lejrbålet (gruppe), hvor du har skabt værdi gentagne
gange over en længere periode og en masse gæsteoptrædener hos andre fagkyndige, så er
det nu slået fast med syvtommer søm, at du er en ekspert, som har styr på dit felt.

Nu vil du se din status medvirker til, at ændre kundernes syn på dig, og du er nu en af go-to
personerne indenfor dit felt, og kunder i langt højere grad selv eftersøger dine ydelser, fordi
de vil have hjælp fra øverste hylde. = deres skepsis er væk og de har tillid til dig og dine
kompetencer.

Selv kunder du ikke har arbejdet med dig, har allerede et forudindtaget syn på dig, om at du
kan dit håndværk. De har nemlig hørt om dig fra andre personer, eller har set dig sammen
med andre fagkyndige de ser op til.
Når du har en højere status end de andre i branchen, vil det også være muligt for dig, at
tage en højere pris for din service, uden at nogen rynker på brynene - for du er jo eksperten.
+ Folk står i kø, for at få hjælp af en anerkendt ekspert.

Nye forretningsmuligheder

Der åbner sig en masse nye forretningsmuligheder for dig, på grund af din nye titel.

- Foredrag

- Interviews (tv, radio, magasiner osv.)

- Samarbejdsmuligheder med andre specialister

- Alt fra øverste hylde, som du også ser de andre eksperter i din branche laver.

Det er her, hvor du virkelig kan hive det store markedsførings-maskingevær frem og sprede
dit budskab ud, alle de mest fordelagtige steder og på en stor skala. Dermed cementerer du
din status som go-to person indenfor dit felt.

Du går en ekstraordinær tid i møde, også i forhold til din indtjening.

Vi håber, at denne guide har været med til at give dig en retning for, hvordan du kan
skabe dig en højere timepris og hvordan du får dine målgruppe til at jagte dig. Det
bedst af det hele - det gøres med den bedste fod forrest og giver en masse glade
kunder og lyttere på rejsen. 🎉🚀

Tak for din tid og vi glæder os til at finde din podcast på Apple podcast og Spotify 😁

Vi hepper på dig!

Bonus herunder👇
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PS: Fordi du har læst hertil, så må du være dedikeret på at lære at blive ekspert gennem
podcasting. Derfor vil vi gerne give dig adgang til en gratis strategi samtale med Mads
omkring podcasting.
Bonus - booker du samtalen nu, så giver vi dig gratis adgang til vores ‘online podcast
træning’ oven i hatten. - Du booker her → https://podcastmarketing.dk/free

/Mads Lyngø og Niels Greve Sørensen fra Podcast Marketing.
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Arbejdsark til Content generatoren

Min virksomhed beskæftiger sig med:

Hovedkategori 1 Hovedkategori 2 Hovedkategori 3 Hovedkategori 4

Emner Emner Emner Emner

Hovedkategori 5 Hovedkategori 6 Hovedkategori 7 Hovedkategori ...

Emner Emner Emner Emner
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