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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Introduktion til afsætning   

Indhold Ssystime e-bog Introduktion til afsætning (GF) 

 

- Virksomheden  

- Ide og forretningsmodeller 



- Den interne situation  

- Den eksterne situation  

- Forbrugeradfærd  

- Målgruppe  

- Strategi 

 

 

Supplerende: 

Eksempler og opgaver  

 

Omfang 

 

Uddannelsestid  

Særlige fokuspunkter  redegøre for eksterne faktorer af væsentlig betydning for 

virksomhedens fortsatte vækst på marked  

 analysere og diskutere betydningen af ændrede omverdens 

vilkår for virksomheder  



 

Væsentligste arbejdsformer Gruppe  

Fremlæggels  

Tavle undervisning mm. 

Diskussion på klassen 

 

 

Titel 2 

 

Makroforhold   

Indhold Kap 3 systime e-bog 1  

 

Omverdensmodellen  

 

Supplerende: 

Udvalgte virksomheder (Albani, Kims, Lego, B&O, Tivoli, Hummel og 

ARLA) 

Opgaver  

 

Omfang 

 

Uddannelsestid  

Særlige fokuspunkter  redegøre for eksterne faktorer af væsentlig betydning for 

virksomhedens fortsatte vækst på marked  

 analysere og diskutere betydningen af ændrede omverdens 

vilkår for virksomheder  



 

Væsentligste arbejdsformer Gruppe  



Fremlæggels  

Tavle undervisning mm. 

Diskussion på klassen 

 

 

Titel 3 

 

Konsumentmarkedet  

Indhold  Købsadfærd. – Trojka kap 7  

- Behov  

- Købemotiver  

- Reference gruppe  

- Køberoller  

- Opinionsleder  

- Beslutningsproces 

 

Supplerende: 

Ramt i købehjernen  

Forskellige øvelsesopgaver.   

Gruppe præsentation af en reklameanalyse (det til et udvalg af 

forskellige reklamer) 

 

 

Omfang 

 

Uddannelsestid  

Særlige fokuspunkter - redegøre for modeller og teorier til bestemmelse af kundernes 

købsadfærd på konsument. 





- analysere købsadfærden i en given situation. 

 

Væsentligste arbejdsformer Tavleundervisning (Power Point/Overhead) 

2 & 2 & gruppearbejde 

Diskussion på klassen 

 

Titel 4 

 

Konkurrence  

Indhold Systime e-bog 1 kap 10 (10.1 – 10.4)  

Trojka kap 10, 2006  

 

Kernestof:  

 konkurrenctragtmodellen/skydeskivemodellen.  

 Konkurrentanalyse  

 Konkurrencemæssigposition (markedsleder, udfordre, følger og 

niche)  



 Markedsandele 

 

              

 

Supplerende: 

Euromonitor 

Film: danske iværksætter 

 

 Uddannelsestid  

Særlige fokuspunkter  

 redegøre for de konkurrencemæssige positioner på markedet  

 analysere konkurrencesituationen på virksomhedens marked og 

diskutere implikationerne for virksomhedens strategi, herunder 

positionering  

-  

Væsentligste arbejdsformer Tavleundervisning (Power Point/Overhead) 

2 & 2 & gruppearbejde 

Diskussion på klassen 

 

 

 

 

 

Titel 5 

 

Interne forhold   

Indhold Interne forhold: Kap 4.  

 

Værdikæden – forskellige værdikæder 

Kernekompetence  

Konkurrencemæssige fordele 

  

Supplerende: 

Selvvalgte virksomheder de sammen som ved omverdensmodellenn.    

Cocio eksamensopgave  

Cocios hjemmeside  

Udsendelse om cocio : https://www.tvsyd.dk/godt-
arbejde/godt-arbejde-cocio-0 
 

 

 

Omfang 

 

Uddannelsestid  

Særlige fokuspunkter  redegøre for modeller til analyse af virksomhedens interne 

forhold  

https://www.tvsyd.dk/godt-arbejde/godt-arbejde-cocio-0
https://www.tvsyd.dk/godt-arbejde/godt-arbejde-cocio-0


 udarbejde en værdikædeanalyse og på baggrund heraf kunne 

bestemme virksomhedens kernekompetencer  

 på baggrund af virksomhedens interne forhold og 

makroforholdene på markedet udarbejde en swot-analyse.  

 



 

Væsentligste arbejdsformer Tavleundervisning (Power Point/Overhead) 

 

Gruppearbejde 

Diskussion på klassen 

 

 

 

 

Titel 6 

 

Strategi   

Indhold Strategi : Kap 8   

 

Ide og mål  

Generisk 

Ansoff-vækstmatrice 

SWOT  

TOWS 

 

Supplerende: 

Wipp 

Med informationssøgning  om Vipp  

Samt casevirksomheder – de sammen som er benyttede ved 

omverdensmodellen som eksempler til generisk strategi. .  

Opgaver og cases  

Løvens hule – DR program for iværksætter  

John og Nete 

Film fra Springet om Baggaards bryggeriet.  

 

Omfang 

 

Uddannelsestid  

Særlige fokuspunkter 



 redegøre for forskellige strategimodeller og deres egenskaber 

og forudsætninger  

 redegøre for virksomhedens forretningsområder  

 diskutere virksomhedens valg af konkurrencestrategi  



 analysere en virksomheds muligheder for vækst på baggrund af 

viden om virksomhedens interne forhold  

 

Væsentligste arbejdsformer Tavleundervisning (Power Point/Overhead) 

Gruppearbejde 

Diskussion på klassen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel  7 

 

Marketingmix    

Indhold Kernestof: Systime Marketingbog kap 14, 15, 18, 20 og 22 

Trojka side 637 

 Produkt (klassifikationer, kvalitet, sortiment, mærkestrategi, branding og 

PLC-kurven 

 Pris (prisstrategi, priselasticitet, prisdifferentiering, 

prisfastsættelsesmetode og prisfastsættelse af nye produkter.)  

 Place (Distributionskanaler, distributionsstrategi, kædeformer og e-

handel  

 Promotion (promotionsformer, Promotionbudskab og indhold, 

promotionsstrategi, kommunikationsprocessen  og markedskort, 

socialemedieplaforme/sociale medider/viralmarkedsføring, Push- og 

Pull strategi )   

Supplerende stof:  

Reklamer fra superbowl 

Billeder af udvalgte produkter fra hjemmet  

Opgaver fra bog om pris.  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige 

fokuspunkter 

 redegøre for produkt som en del af en virksomhedens samlede 

marketingmix 



 forklare specielle forhold for såvel servicevirksomheder som 

eksportvirksomheder  

 analysere en virksomheds branding- og mærkestrategi  

 diskutere sammenhængen mellem produkt og målgruppevalg 

 redegøre for pris som en del af en virksomhedens samlede  

 forklare specielle forhold for prisfastsættelse i såvel servicevirksomheder 

som eksportvirksomheder  

 analysere en virksomheds prisstrategi for såvel nye som eksisterende 

produkter  

 diskutere sammenhængen mellem pris og målgruppevalg 

 redegøre for distribution som en del af en virksomhedens samlede 

marketingmix  

 redegøre for forskellige distributionsformer i detailhandelen, herunder 

ebusiness  

 redegøre for forskellige kædeformer i detailhandelen  

 analysere en virksomheds distributionsstrategi  

 diskutere sammenhængen mellem distribution og målgruppevalg 

 redegøre for promotion som en del af en virksomhedens samlede 

marketingmix  

 redegøre for forskellige promotionformer og kommunikationsmodeller  

 forklare specielle forhold ved international markedsføring  

 analysere en virksomheds promotionsstrategi  

 

 Tankegangskompetencen 

 Problembehandlingskompetencen 

 Modelleringskompetencen 

 Ræsonnementskompetencen 

 Databehandlingskompetencen 

 Kommunikationskompetencen 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Præsentation 

 

 

 

 

Titel  8 

 

ØL – branche – Synops træning  

Indhold 

Bryggeriet Vestfyen A/S – Øl-
branchen 
 



Faglige mål for studieområdet.  

 Beherske relevante faglige mål i studieområdets fag.  

 Reflektere over forskellige faglige metoders muligheder og begrænsninger  

 Søge, udvælge og behandle relevant faglige informationer.  

 Forholde sig kritisk til faglig information og eget arbejde. 

 Beherske skriftlige fremstillingsform.  

Faglige mål afsætning: 

 Anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes 

forudsætninger og redskaber 

 Indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds 

markedsforhold og vurdere informationernes troværdighed og relevans i 

en givende sammenhæng.  

 Fortolke og formidle afsætningsøkonomiske forhold 

 Udvælge relevante it-værktøjer  

Kernestof:  

 Ekstern forhold – omverden   

 Intern forhold - værdikæde 

 Markedsstørrelse  

 Købsadfærd  

 Markedsafgrænsning, brancheforhold og konkurrencesituation.   

 Marketingmix  

 Strategi 

  

Når du er færdig med dette forløb, skal du kunne:  

 At kunne anvende relevante søgestrategi til at finde relevante artikler i 

infomedia. 

 At kunne finde og behandle årsrapporten ( i navne,nummer og erhverv) i 

form af anvendelse af  information fra ledelsesberetningen. 

 At kunne søge og anvende Danmarks statistik.   

 At kunne anvende Euromonitor  

 At kunne udarbejde en værdikæde for en produktionsvirksomhed 

 At kunne udarbejde en omverdensanalyse 

 At kunne udarbejde en konkurrenctragtmodel  

 At kunne udarbejde en konkurrencemæssigeposition   

 At kunne udarbejde en konkurrentanalyse  

 At kunne udarbejde en SWOT og TOWS 

 At kunne anvende Ansoff til at vurdere fremtidig muligheder.  

 At kunne være metode- og kildekritisk  

 

Slutproduktet: 



En samlet synops -  Se skabelon til sidst i arket  

 Redegør for relevante (2-3) faktorer fra den uafhængige omverden, der 

har betydning for Vestfyen Bryggeri og øl branchen.  

 Redegør for Vestfyen værdikæde (det er en produktionsvirksomhed – 

man må godt bruge den simple værdikæde), herunder skal i også komme 

ind på kernekompetence og konkurrencemæssige fordele 

 Analyse af konkurrencesituationen:  

o En konkurrencetragtmodel for bryggerier og produkter 

o Den konkurrencemæssigeposition på øl marked – her skal i bruge 

euromonitor. 

o En konkurrentanalyse mellem Vestfyen, Carlsberg og et 

mikrobryggeri 

o Analyser Købsadfærden 

 Analyser de 4 P´er 

o Produkt 

 Sortiment  

 Kvalitet  

 Emballage  

 Mærkestrategi (producent – eller private label)  

o Pris  

 Prisstrategi  

 Prisfastsættelsesmetoder 

o Place/Distribution 

 Distributionskanaler  

 Distributionsstrategi 

o Promotion  

 Promotionsformer 

 På baggrund af analysen skal I udarbejde en SWOT og en TOWS.  

 På baggrund af TOWS skal i vurdere Vestfyen fremtidig strategiske 

muligheder ved hjælp af Ansoff vækstmatrice.  

 

 

Synopsen skal udarbejdes efter nedenstående skabelon:  

 

4-5 sider (eksklusiv: forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag). Der er 

ikke angivet et normalsidetal/antal anslag, da en synopsis kan fungere fint som en 

blanding af sammenhængende tekst, og nogle bullits (noget af det skrevet i 

punktform). Der er angivet et cirkasidetal til synopsens enkelte dele, så du får en 

fornemmelse af, hvad der skal vægtes mest (analysen) 

 

Synopsis skal indeholde:  

- Forside (Navne, klasse, skole, fag, titel samt en illustration) 

- Indholdsfortegnelse (med sidetalshenvisninger, tæller ikke med i sidetallet) 



- Indledning – med en kort karakteristik og en meget kort præsentation af 

opgaven  (ca. 1/2 side) 

- Metodeafsnit – hvilke modeller vil I bruge og hvorfor. Og hvordan I har 

informationsindsamlet  (ca. 1/2 side) 

- Besvarelse af opgaven:  

Redegørelsen – hovedtræk, hovedpointer (ca. ¾ side) 

Analyse – de centrale analyser i overblik og i dybden (ca. 1 1/2 side)  

Vurdering (ca. ¾ side) 

I skal besvare din opgaven vha. afsætningsfaglige kompetencer, 

kildekritisk datafremskaffelse og med relevant brug af tekster og evt. 

tabeller. 

- Konklusion (ca. ½ side) 

- Litteraturliste (tæller ikke med i sidetallet) – Her skal i bruge litteratur 

automaten https://litteraturlisteautomaten.dk/ 

- Bilag (tæller ikke med i sidetallet) 

 

Afleveres fredag d. 12 juni  kl 13:30 i uddata- 5 fordybelsestimer  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige 

fokuspunkter 

 Alle de fokuspunkter som er blevet gennemgået i de nævnte 

kernestofsområder 

 

 Tankegangskompetencen 

 Problembehandlingskompetencen 

 Modelleringskompetencen 

 Ræsonnementskompetencen 

 Databehandlingskompetencen 

 Kommunikationskompetencen 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Præsentation 

 

 

 

 

Titel 9 

 

Segmentering   

Indhold Segmentering Kap 11 Systime MArketingsbog 

 

Kernestof.  

https://litteraturlisteautomaten.dk/


Livsstilmodeller  

- kompass- fra Gallup  

- Minerva  

- Conzoom  

Konsumentenhed  

Segmenteringskriterier  

Segmenter  

SMOK-modellen 

  

 

Supplerende: 

Opgaver og cases  

Kender du typen – dr-udsendelse  

Reklamer til segmenteringsanalyse. 

 

Omfang 

 

Uddannelsestid  

Særlige fokuspunkter  
- redegøre for formålet med at segmentere et marked  

- redegøre for forskelle mellem konsumentmarkedet  

            anvende segmenteringsprocessen til segmentering og valg af       

målgrupper på såvel konsumentmarkedet  

- vurdere potentialet i en given målgruppe og diskutere valg af 

målgruppestrategi  

 

 

 

 Tankegangskompetencen 

 Modelleringskompetencen 

 Ræsonnementskompetencen 

 Databehandlingskompetencen 

 Kommunikationskompetencen 

 Redskabskompetencen 

 

 





 

Væsentligste arbejdsformer Tavleundervisning (Power Point/Overhead) 

Gruppearbejde 

Diskussion på klassen 

 

 

Titel 10 

 

Markedsanalyse    

Indhold Markedsanalyse Systime Marketingsbog  kap 2 



 

Kernestof.  

Datakilder 

Databaser 

Kvalitative- og kvantitative metoder 

Spørgeskemaudformning  

Respondentudvælgelse  

 Stikprøveudvælgelse.  

Repræsentativt  

Markedsanalysesproces.  

 

Supplerende: 

Opgaver og cases  

 

Omfang 

 

Uddannelsestid  

Særlige fokuspunkter  

 



- anvende databaser ved informationsindsamling om et marked  

- forklare de anvendte metoders formål og indhold  

 

 

 Tankegangskompetencen 

 Problembehandlingskompetencen 

 Modelleringskompetencen 

 Ræsonnementskompetencen 

 Databehandlingskompetencen 

 Kommunikationskompetencen 

 Redskabskompetencen 

 





 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning (Power Point/Overhead) 

Gruppearbejde 

Diskussion på klassen 

 

 

 

Titel 11 

 

Brancheanalyse, konkurrence og positionering    

Indhold Systime Marketingsbog kap 4, 5 og 8   

 
Kernestof:  



 Et marked  
 PESTEL 
 Konkurrencetragtmodellen  
 Generiskstrategi  
 Vækststrategi.   
 Præference  
 Konkurrenceanalyse  
 Konkurrencemæssig position  
 Brancheanalyse/Porters five forces  
 Positionering  
 Positioneringskort  

 
 

 
Supplerende stof: 
 
Coca-cola blev holdt ude   
 
Positioneringsopgave  

Brancheanalyse opgave.   

Film om Johan Bülow  

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige 

fokuspunkter 

 
Redegøre for de konkurrencemæssige positioner på markedet  

Analysere konkurrencesituationen på virksomhedens marked og diskutere 

implikationerne for virksomhedens strategi, herunder positionering  

Tværfagligt strategi forløb mellem VØ og afsætning.  

 

 Tankegangskompetencen 

 Problembehandlingskompetencen 

 Modelleringskompetencen 

 Ræsonnementskompetencen 

 Databehandlingskompetencen 

 Kommunikationskompetencen 

 Redskabskompetencen 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 



Præsentation 

 

 

Titel 12  

 

Produkt og serviceydelse     

Indhold Systime kap 15 og 16  
 
Kernestof:  

 Produkt klassifikation  
 Sortiment  
 Mærkestrategi  
 Branding  
 Plc  

 Servicepakke  
 Serviceleverancesystem  
 De 7 P ere  

 
 
 
Supplerende stof: 
Opgave til Serviceydelse  
Med udgangspunkt i et hotel. 

 Beskriv de 7 P’er for virksomheden 

 Analyser deres servicepakke  

 Analyser deres værdikæde  

 Analyser deres serviceleverance system  

 Vurdere, hvor man kan placere fitness inden for 

oplevelsesøkonomiens fire domæner.  

 
 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokuspunkter Redegøre for produkt som en del af en virksomhedens samlede 

marketingmix  

Analysere en virksomheds branding- og mærkestrategi  

 

 Tankegangskompetencen 

 Problembehandlingskompetencen 

 Modelleringskompetencen 

 Ræsonnementskompetencen 

 Databehandlingskompetencen 

 Kommunikationskompetencen 

 Redskabskompetencen 

 



 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Præsentation 

 

 

 

Titel  13 

 

Producentmarked.   

Indhold Kernestof:  

Systime Marketing kap 7 

Trojka 

 

- Delmarkeder 

- Købsadfærd (deltagere, købsadfærdstyper) 

- Beslutningsprocessen 

 

Supplerende stof:  

Opgaver fra trojka.  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal kunne vurdere og perspektivere købsadfærden på 

producentmarkedet og anvende viden om denne ved tilrettelæggelse af 

virksomhedens strategi. 

 

 Tankegangskompetencen 

 Problembehandlingskompetencen 

 Modelleringskompetencen 

 Ræsonnementskompetencen 

 Kommunikationskompetencen 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Præsentation 

 

 

Titel  1 

 

Marketingmix    

Indhold Kernestof: Systime Marketingbog kap 14, 15 16, 18, 20 og 22 

Trojka side 637 

 Produkt og service er beskrevet i 16 

 Pris (prisstrategi, priselasticitet, prisdifferentiering, 

prisfastsættelsesmetode og prisfastsættelse af nye produkter.)  



 Place (Distributionskanaler, distributionsstrategi, kædeformer og e-

handel  

 Promotion (promotionsformer, Promotionbudskab og indhold, 

promotionsstrategi, kommunikationsprocessen  og markedskort, 

socialemedieplaforme/sociale medider/viralmarkedsføring, Push- og 

Pull strategi )   

Supplerende stof:  

Reklamer fra superbowl 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige 

fokuspunkter 

 redegøre for produkt som en del af en virksomhedens samlede 

marketingmix 

 forklare specielle forhold for såvel servicevirksomheder som 

eksportvirksomheder  

 analysere en virksomheds branding- og mærkestrategi  

 diskutere sammenhængen mellem produkt og målgruppevalg 

 redegøre for pris som en del af en virksomhedens samlede  

 forklare specielle forhold for prisfastsættelse i såvel servicevirksomheder 

som eksportvirksomheder  

 analysere en virksomheds prisstrategi for såvel nye som eksisterende 

produkter  

 diskutere sammenhængen mellem pris og målgruppevalg 

 redegøre for distribution som en del af en virksomhedens samlede 

marketingmix  

 redegøre for forskellige distributionsformer i detailhandelen, herunder 

ebusiness  

 redegøre for forskellige kædeformer i detailhandelen  

 forklare specielle forhold vedrørende distribution for såvel 

servicevirksomheder som eksportvirksomheder  

 analysere en virksomheds distributionsstrategi  

 diskutere sammenhængen mellem distribution og målgruppevalg 

 redegøre for promotion som en del af en virksomhedens samlede 

marketingmix  

 redegøre for forskellige promotionformer og kommunikationsmodeller  

 forklare specielle forhold ved international markedsføring  

 analysere en virksomheds promotionsstrategi  

 diskutere sammenhængen mellem promotion og målgruppevalg 

 

 Tankegangskompetencen 

 Problembehandlingskompetencen 

 Modelleringskompetencen 

 Ræsonnementskompetencen 

 Databehandlingskompetencen 

 Kommunikationskompetencen 



 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Præsentation 

 

 

Titel 15 

 

Virksomhedens internationale strategi  

Indhold Systime Marketing kap 91. til 9.4 

 

Kernestof:  

 

Eksportmotiver: 

Eksportbarrierer og eksportberedskab. 

Internationaliseringsprocessen ( Uppsala, Born Globel og reborn) 

  

Markedsudvælgelse:  

Tilfældigemetode  

Nærmarkedsmetoden 

Tragtmodellen  

 

Opgave fra systime.  

Supplerede opgaver Gammel eksamensopgave fra Hummel. 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal kunne redegøre for en virksomheds eksportmotiver og 

eksportberedskab samt redegøre for virksomhedens internationaliseringsproces. 

Eleverne skal kunne redegøre for de forskellige metoder til markedsudvælgelse, 

herunder analysere fordele og ulemper ved de enkelte metoder og eleverne skal 

kunne foretage et begrundet markedsvalg for en given virksomhed 

 

 

 Tankegangskompetencen 

 Problembehandlingskompetencen 

 Modelleringskompetencen 

 Ræsonnementskompetencen 

 Kommunikationskompetencen 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Præsentation 

 

 

 

Titel  16 Strategiske processer  



 

Indhold Afsætning , Systime kap 10 

Kernestof: 

 Tows 

 Vækst strategi  

 Portefølje modeller  

Supplerende stof:  

Rep. Opgave om FCK  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal selvstændigt kunne inddrage teorier og modeller til vurdering af 

konkurrencesituationen på et givent marked. 

 

 Modelleringskompetencen 

 Databehandlingskompetencen 

 Redskabskompetencen 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Præsentation 

 

Titel 17 

 

Konkurrence  

 

Indhold Kernestof: Systime kap 10 

 

Brancheanalyse 

Konkurrenceidentifikation 

 

Supplerende  

Opgave med Cowboybukser, shampoo, ure og cykler, i forhold til strategiske 

grupper.  

Artikel:  

                     

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige 

fokuspunkter 

analysere og diskutere hvorledes konkurrenceforholdene i en branche kan påvirke 

virksomhedens muligheder for vækst  

 

 Tankegangskompetencen 

 Ræsonnementskompetencen 

 Kommunikationskompetencen 

 



Væsentligste 

arbejdsformer 

Gruppearbejde 

Præsentation 

 

Titel  18 

 

Købsadfærd og segmentering  

Indhold Kernestof:  

Marketing, systime kap  6, 11 og 12 

 

- Den udvidede SOR-model 

- Adfærdsmodeller herunder TRA og TPB 

- Livsstilssegmentering  

- Adfærdssegmentering  

- Build-up tankegang  

- Breack-down tankegang  

- Kilde kritik  

- Delmarkeder 

- Købsadfærd (deltagere, købsadfærdstyper) 

- Beslutningsprocessen 

 

Supplerende stof:  

Artikel: symbols for sale, Sidney Levy  

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal kunne vurdere og perspektivere købsadfærden på konsument- 

og producentmar- kedet og anvende viden om denne ved tilrettelæggelse af 

virksomhedens strategi. 

 

 Tankegangskompetencen 

 Modelleringskompetencen 

 Ræsonnementskompetencen 

 Kommunikationskompetencen 

 Redskabskompetencen 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Præsentation 

 

Titel 19 

 

Markedsforhold, regioner og kulturelle forhold  

Indhold Kernestof: kap 9 systime 

Afsætning, systime kap  

- Grundlæggende forhold  



- Kulturelleforhold 

- Kultur forskelle 

- Hofstedes   

 

Supplerende stof 

Case om vinter OL  

Ved OL i 2008 forsøgte Kina at behage. I 2022 går man ikke op i, hvad rest
en af verden tænker – artikel 

 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/danske-ministre-bliver-vaek-fra-vinter-ol-i-kina-

men-har-ikke-besluttet-sig-vm-i 

https://www.dif.dk/nyheder/2022/01/ol-og-kina 

https://www.dr.dk/sporten/vinter-ol/flere-stormagter-boykotter-vinter-ol-i-kina-

men-skal-danmark-gaa-samme-vej 

 

 

 

 

Trojka 

Opgaver: Opgavesamling til afsætning (Trojka bog 2– niveau A) 

 

Fremlæggelse af en kulturforskel på et produkt for forskellige lande.  

                     

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige 

fokuspunk

ter 

Eleverne skal kunne analyser og vurder de forhold der kunne opstår både som fordele 

og ulemper der kunne opstå ved at eksportere eller operer i andre lande/kultur og 

hvad man skal tage forbehold for   

 

 Tankegangskompetencen 

 Ræsonnementskompetencen 

  

Væsentligs

te 

arbejdsfor

mer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Præsentation 

 
 

Titel 20 

 

Standardiseret og differentiering af parametermixet 

Indhold Kernestof: 

Systime bog kap 24 

- Parametermix 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/danske-ministre-bliver-vaek-fra-vinter-ol-i-kina-men-har-ikke-besluttet-sig-vm-i
https://www.dr.dk/nyheder/politik/danske-ministre-bliver-vaek-fra-vinter-ol-i-kina-men-har-ikke-besluttet-sig-vm-i
https://www.dif.dk/nyheder/2022/01/ol-og-kina
https://www.dr.dk/sporten/vinter-ol/flere-stormagter-boykotter-vinter-ol-i-kina-men-skal-danmark-gaa-samme-vej
https://www.dr.dk/sporten/vinter-ol/flere-stormagter-boykotter-vinter-ol-i-kina-men-skal-danmark-gaa-samme-vej


- Parameterstrategier  

- Differentieret og standardiseret strategier  

 

 

Supplerende stof 

 

                     

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokuspunkter Elven skal kunne analyser og vurdere, hvilke parameterstrategier, dels 

ud fra markeds – og kulturelle forhold, der måtte være på de områder 

hvor virksomheden operer    

 

 Tankegangskompetencen 

 Modelleringskompetencen 

 Ræsonnementskompetencen 

 Kommunikationskompetencen 

 Redskabskompetencen 

  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Præsentation 

  

  

Titel 21 

 

De 4 Pere i et internationalte perspektiv  

Indhold Kernestof: 

Systime bog  kap 17, 19, 21, 23 og 25  

 

Produkt  

 Kvalitet  

 Mærker/brand (navne)  

 Sortiment  

 Service  

 PLC 

 Produktudvikling  

 

Pris  

 Priseskalering  

 Pris-kvalitetsstrategi  

 Valutaforhold  

 Prisfastsættelse for serviceprodukter.  

 Bundling  

 



Distribution  

 Indirekte eksport  

 Strategisk alliance  

 Eksportgrupper  

 Underleverandørkontrakter  

 Trejdepartsvirksomhed 

 Handels eksportør  

 Eksportagent  

 Indkøbskontor  

 Piggybacking  

 

 Direkte eksport  

 Tredjepartssalgsagent  

 Egne sælger  

 Eget salgsselskab Direkte til slutbrugeren.  

 Eksportsamarbejde  

 

 

Promotion  

 Kommunikationsmodel  

 Int. Promotionsformer  

 Int. Promotionsstrategi 

 

Markedsføringsplan.  

 

 

Supplerende stof 

Blogger  

influenser 

Hummel eksamensopgave. 

 

Artikel  

 

 

                     

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokuspunkter Elven skal kunne analyser og vurdere, hvilke parameterstrategier og 

sammensætning i af disse i en international kontekst - der skal bruge i 

en  virksomheden for at begå sig på det international marked.   

 

 Tankegangskompetencen 

 Modelleringskompetencen 

 Ræsonnementskompetencen 



 Databehandlingskompetencen 

 Kommunikationskompetencen 

 Redskabskompetencen 

  

 

   

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Præsentation 

 

 

 

Titel 22 

 

Sammenhængende forløb  

Indhold 

Eksamensforløb Afsætning A 
– 2022 Motions-
/fitnessbranchen og Kompan 
  
Opgaven til eleverne: 
 
Opstilling af problem  
”Er der et marked for Kompans forretningsområde Fitness & Sport, i 
et europæisk- eller nordamerikansk land osv. og hvordan kan/skal 
virksomheden trænge ind på det valgte marked?”  
Note: de må gerne være på marked, men I skal så se på en ny kunde. 
 
Fortolkning af problem  
Hvordan kan man fortolke og undersøge problemerne 
 
Det er nødvendigt, at I overvejer følgende: 
• Hvilke informationer har I allerede? 
• Hvilke informationer har I yderligere brug for, og hvor 
skal de findes? 
• Hvordan ønsker I at løse problemstillingen? 
 
Problemstillingen kræver, at en del af kernestoffet bringes i spil og at 
relevante modeller og begreber anvendes. Det er jeres opgave at 
udvælge, hvad der er relevant. 
 
Kernestof 
Interne og ekstern forhold, Branche- og konkurrenceforhold, 
Internationalisering, Strategi, Købsadfærd på B2C/B2B-markedet, 
Segmentering, Marketingmix og Marketingplan på det internationale 



marked. 
 
Supplerende stof 
• Virksomhedens websites 
• Diverse artikler om virksomheden og branchen 
• Databaser, statistikker, offentlig tilgængelige analyser  
• Videoklip, tv-udsendelser eller lignende 
 
Formulering af arbejdsspørgsmål  
Hvilke arbejdsspørgsmål (underspørgsmål) er nødvendige at stille, for at 
problemstillingen kan besvares? 
 
Arbejdsspørgsmålene skal udformes, så I kan udarbejde et notat til 
virksomhedens ledelse, som opsamler resultaterne af:  

• En analyse af virksomhedens interne forhold og 
eksportberedskab 

• En analyse af det valgte marked, herunder de 

 Generelle markedsforhold, som har 
betydning for Kompans indtrængning på 
markedet 

 Specifikke produkt- og markedsforhold  

• En vurdering af, hvorvidt I mener markedet er 
attraktivt for Kompan 

• Forslag til mål for Kompans indtrængning på marked.  

• Begrundede forslag til strategier virksomheden skal 
anvende på det valgte marked 

• En handlingsplan for Kompans etablering på det 
valgte marked 

 
 
Besvarelse af arbejdsspørgsmål  
I selvvalgte grupper eller par skal I besvare ovenstående problemstilling. 
 
Produkt:  
Et kort notat som skal afleveres til virksomhedens ledelse, som vil 
drøfte jeres forslag på det næste direktionsmøde SAMT en planche, der 
viser de væsentligste analyser, resultater, forslag og handlingsplan.  
Notat, litteraturliste og billede af planche uploades på uddata. 
Planchen afleveres til LBU som medbringer denne til eksamen. 
 
Der skal oprettes et arbejdsdokument på googledocs, hvor LBU har 
adgang til, så der løbende kan gives feedback 
 
Feedback:  
Der gives feedback i form af hjælp til processen 
De skriftlige produkter bedømmes ikke 
 
Tid  
6 moduler.  



 
 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokuspunkter Det hele  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Præsentation 

 


