
Få succes som 
hjertearbejder 

Din målgruppe & ideelle kunde 
 



Din målgruppe 



Din målgruppe 

Skriv 5 grupper af mennesker, der har brug for det du kan? 

A. 

 

B. 

 

C. 

 

D. 

 

E. 

A B C D E 



Din målgruppe 

Skriv i venstre kolonne: 
 
Gruppe jeg relaterer til mest til 
Gruppe jeg allerede kender folk i eller har kunder i 
Gruppe jeg har mest viden om 

A B C D E 



Din målgruppe 

Sæt dine krydser 

A B C D E 
Relaterer 

Kender 

Viden 

Hvilken gruppe har du flest krydser i? 
 
 
 
Hvad fortæller det dig? 



Din målgruppe 

Hvad er din største passioner i forhold til dit arbejde? 

Hvad er dine naturlige talenter? 

Aspekter i min branche, jeg ved mest om? 

Mine interesser & hobbyer, som er forbundet til mit marked? 

Mine livs situationer, som mit marked kan identificere sig med? 



Din målgruppe 

Min målgruppe er: 

Jeg hjælper: 

Fordi: 



Din ideelle kunde 



Din ideelle kunde 

Hvilke værdier er vigtigt for dig, din kunde indeholder? 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 
 

 
Hvorfor? 



Din ideelle kunde 

Hvor er din kunde, når du møder hende? 

 

Og hvor vil hun gerne hen? 

A B 



Din ideelle kunde 

Hvad taler hun om? 

Hvad er vigtigt for din kunde? 

 
Hvad sætter hun pris på hos en leverandør / samarbejdspartner? 

Hvad er hendes udfordringer i forhold til dit fag? 

Hvad kan hun lide at lave? 



Din ideelle kunde 

Hvor møder du hende? 

Hvad er hendes kritiske behov? 

Hvad er hendes største ønske? 

Hvor er hun nu? 

Hvor ønsker hun at bevæge sig hen i mod? 



Din ideelle kunde 

Når du gør dit bedste arbejde… 

 
Hvordan ser jeres sammenarbejde så ud? 

Hvilke resultater skaber I så sammen? 

Hvad gør du? 

Hvad gør du ikke? 

Hvad gør hun? Hvad gør hun ikke? 



Din ideelle kunde 

Brainstorm på de resultater, du kan skabe for dine kunder 

 
Følelsesmæssige resultater 

 

- Stolthed 
- Indre ro 
- Indre fred 
- Undgå stress 
- Mere glæde 
 

 
Fysiske resultater 

 

- Mindske stress 
- Mere overskud 
- Bedre søvn 
- Bedre fordøjelse 
 

 
Spirituelle resultater 

 

- Forbundet med sit formål 
- Positiv påvirkning på andre 
- Nå deres drømme 6 mål 
- Ny mening i livet 



Din ideelle kunde 

Brainstorm på de resultater, du kan skabe for dine kunder 

 
Følelsesmæssige resultater 

Fysiske resultater 

Spirituelle resultater 



Din ideelle kunde 

Jeg hjælper   (min målgruppe / ideel kunde)   

 

med at   (hvad får hun styr på)  , 

 

så hun   (hendes største ønske )  . 

Jeg hjælper    

med at   , 

så hun    . 



Hjemmeopgaver 



Hjemmeopgaver 

Bliv mere præcis på din ideelle kunde. 

 
Interview 5 – 7 kunder / potentielle kunder: 

 

 Hvad er hendes udfordringer i forhold til dit fag? 
 Hvad er hendes kritiske behov? 
 Hvad er hendes største ønske? 
 Hvad ville hun ønske hun kunne få fixet lige nu 

 

 

Hvis du har / har haft kunder: 

 

 Hvilke resultater har du fået ud af vores samarbejde? 
 Hvilke andre resultater har det ført med sig? 
 Hvad kunne omkostningerne have været, hvis ikke vi havde arbejdet 

sammen? 
 

 
Lav en detaljeret beskrivelse af din ideelle kunde 

 

 Se gerne min beskrivelse for inspiration 



Hjemmeopgaver 

Arbejd videre med denne... 

Jeg hjælper    

med at    , 

så hun   _. 

Skriv den mange gange, indtil den føles rigtig. 



Tusinde tak for i dag 

www.kvinderonline.dk 

betinna@kvinderonline.dk 

Facebook.com/kvinderonline.dk 
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