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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin August 2019-Juni 2022 

Institution Niels Brock Innovationsgymnasium 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Afsætning A 

Lærer(e) Maya Arildskov (2. år og 3. år) og Søren Kjærgaard (1.år) 

Hold 3.K (f19inksh) 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

 1. og 2. semester 

Titel 1 Metode 

Titel 2 Den interne situation 

Titel 3 Den eksterne situation 

Titel 4 Strategi 

Titel 5 Konkurrenceforhold 

Titel 6 Brancheforhold 

Titel 7 Købsadfærd (Foregået på Teams grundet corona) 

Titel 8 Segmentering, målgruppevalg og positionering ( Foregået på Teams grundet corona) 

Titel 9 Rema 100 case 

 3. og 4. semester  

Titel 10 Tivoli Caseforløb 

Titel 11 Marketingmix 

Titel 12 Strategisk Analyser (Foregået på Teams – grundet corona) 

Titel 13 Internationalisering ( Foregået på Teams – grundet corona) 

Titel 14 Markedsanalysen (Foregået på Teams – grundet corona) 

Titel 15 
Tværfagligt SO6-forløb (afsætning/engelsk): Lagkagehuset afsætning i UK med særlig 
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fokus på Danish Hygge i deres Produkt og promotion parameter (foregået på Teams 

grundet corona) 

Titel 16 Repetition af foregående pensum – samt arbejd med skriftlighed i forbindelse med ny 

skriftlig eksamensform 

 5. og 6. semester 

Titel 17 
Skriftligheds forløb – forberedelse til 1. terminsprøve (20 moduler) 

Titel 18 
Segmentering internationalt  

Titel 19 
Internationalt marketingmix  

Titel 20 
Købsadfærd og segmentering på B-t-B markedet (Foregået på Teams – grundet corona) 

Titel 21 
Repetition af pensum  

Titel 22 
Marketingsplan (SELVSTUDIE) 

Titel 23 
Mundtlig eksamenscase øvelser 

Titel 24 
 Eksamensforløb 
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Titel 1 

 

Metode 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

Kernestof: 

 Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 2017)”, 

kap. Intro til afsætning (GF) og kap ”Samfundsvidenskabelig Metode 

(GF) 

 

 

Omfang 

 

 

X moduler. 

Særlige fokus-

punkter 

 

At introducere eleverne til faget Afsætning.  

Herigennem introducere dem til de forskellige modeller og teorier. Fagets om-

fang og sammensætning og fagets sammenspil med andre fag. 

 

Eleverne skal introduceres til afsætningsøkonomi, metode (herunder specielt for-

holde sig kildekritisk til artikler), de 8 økonomiske kompetencer og de taksono-

miske niveauer. 

 

Eleverne er blevet introduceret til forskellige teorier og modeller vedrørende me-

toder – herunder indsamling af informationer, kildesøgning og forholde sig kilde-

kritiske til de indsamlede informationer. 

 

Derudover har eleverne også haft øvelser omkring at argumentere, og metoden 

bagved argumentation. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, skriftligt arbejde, gruppearbej-

de/feltarbejde og præsentationer. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Den interne situation 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Kernestof: 

Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 2017)”, Kap. 2. 

 

Supplerende stof: 

Gaest.com 

Americandreams.dk 

Omfang 

 

 

X moduler. 

 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne skal på et grundlæggende niveau kunne redegøre for- og analysere virk-

somhedens interne situation gennem centrale fagbegreber, fx virksomhedskarakte-

ristik, værdiskabende aktiviteter (v. forretningsmodellen og værdikæden), kerne-

kompetencer, konkurrencemæssige fordele, samt SW-opstilling. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform, skriftligt arbejde 

og præsentationer. 

ET opgave: Americandreams (5 FT) 
 

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

Titel 3 

 

Den eksterne situation 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Kernestof: 

Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 2017)”, Kap. 3. 

 

Supplerende stof: 

Coop madometer.dk 

 

Omfang 

 

X moduler 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne skal kunne redegøre for, samt analysere hvordan virksomheden påvirkes 

af forhold i nær- og fjernmiljø samt analysere og diskutere en virksomheds aktuelle 

situation ud fra såvel faglige begreber som anvendelse af konkrete modeller (fx 

omverdensmodellen samt intro til OT-opstilling 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform, feltarbejde, skrift-

ligt arbejde og præsentationer. 

 

Fastfood veganer trend (5 FT) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 4 

 

Strategi 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

Kernestof: 

Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 2017)”, Kap. 8. 

 

 

Omfang 

 

X moduler 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne skal på et grundlæggende niveau kunne redegøre for- og analysere virk-

somhedens strategier gennem centrale fagbegreber, herunder vækststrategier (ved 

intensivering) samt konkurrencestrategier. 

Eleverne har arbejdet med overgangen fra SWOT, TOWS til strategi 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform, feltarbejde, 

skriftligt arbejde og præsentationer. 

 

Løvens hule - analyse af case virksomhed  strategisk analyse (5 FT 

 
 
Titel 5 

 

Konkurrenceforhold 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Kernestof: 

Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 2017)”, Kap. 

4. 

 

 

Omfang 

 

X moduler 

Særlige fokuspunk-

ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne skal på et grundlæggende niveau kunne redegøre for- og analysere 

virksomhedens konkurrenceforhold gennem centrale fagbegreber.  

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform, feltarbejde, 

skriftligt arbejde og præsentationer. 
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Titel 6 

 

Brancheforhold 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

Kernestof: 

Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 2017)”, Kap. 5. 

 

 

Omfang 

 

X moduler 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne skal på et grundlæggende niveau kunne redegøre for- og analysere virk-

somhedens konkurrenceforhold gennem centrale fagbegreber, samt anvende og 

forstå brancheanalysemodellen Porters Five forces 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform, feltarbejde, 

skriftligt arbejde og præsentationer. 

 

Brancheanalyse - parfume som delmarked (5 FT) 

 
 
 
 
Titel 7 

 

Købsadfærd - Virtuel 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Kernestof: 

Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 2017)”, Kap. 

6. 

 

 

Omfang 

 

X moduler 

Særlige fokuspunk-

ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne skal på et grundlæggende niveau kunne redegøre for- og analysere 

købsadfærden for et konkret produkt ift. målgruppen.  

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform, feltarbejde, 

skriftligt arbejde og præsentationer. 
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Titel 8 

 

Segmentering, målgruppevalg og positionering - Virtuel 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

Kernestof: 

Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 2017)”, Kap. 

11. 

 

 

Omfang 

 

X moduler 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 
Eleverne skal kunne gennemføre en segmentering samt kunne vurdere virksom-
hedens valg af målgrupper set i sammenhæng med virksomhedens overordnede 
strategivalg og positionering. 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform, feltarbejde, 

skriftligt arbejde og præsentationer. 

 

 

 
 
Titel 9 

 

Case – Rema 1000 - Virtuel 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Kernestof: 

Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 2017)”, 

Kap. 11. 

 

 

Omfang 

 

X moduler 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform, feltarbejde, 

skriftligt arbejde og præsentationer. 
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5 ET opgave: Grupper: værdikæde, købsadfærd, konkurrence og væksstrategi 

 

 
 
 
2. ÅRGANG 
 
 
Titel 10 

 

Tivoli case 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

Kernestof: Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 

2017)”, Kap. 2,3,4,5,6,8 

 

 

Supplerende stof: Artikler, Databaser, Internettet 

 

 

Omfang 

 

6 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

At se sammenhængen imellem de enkelte dele af faget som en optakt til EC. Samt 

fungerede som opsamling på 1. års pensum. 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Herunder har eleverne modtaget klasseundervisninger og arbejdet med virtuelle 

arbejdsformer, projektformen og større skriftligt arbejde samt med fremlæggelser. 

 

ET: Brancheanalysen 

 
 
 

Titel 11 

 

Marketingmix 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

Kernestof: Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 

2017)”, Kap. 14, 15, 16, 18, 20 

”Marketingmix” 

”Produkt” 

”Serviceydelser” 
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”Pris” 

”Distribution” 

”Promotion” 

 

 

Supplerende stof: Artikler, Databaser, Internettet 

 

 

Omfang 

 

8 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Analyse af virksomhedens parametermix og diskussion af sammenhængen mel-

lem denne og virksomhedens målgruppevalg 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Eleverne har arbejdet med en større sammenhængende eget valgt virksomhed, 

hvor de har analyseret denne virksomheds marketingmix.  

 

Herunder har eleverne modtaget klasseundervisninger og arbejdet med virtuelle 

arbejdsformer, projektformen og skriftligt arbejde samt med fremlæggelser. 

 

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

Titel 12 

 

Strategisk Analyser - Virtuelt 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

 

Kernestof: Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 

2017)”, Kap. 10 ”Strategiske analyser” 

 

Diverse artikler. 

 

Omfang 

 

5 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Dels en opsamling på 1. års pensum men fokus på at eleverne kunne forstå sam-

menhængene i faget fra de analyser man foretager sig til de valg en virksomhede 

foretager sig – og hvad der kan påvirke sådanne strategiske valg. 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Eleverne har fået klasseundervisning og har arbejdet både individuelt samt i grup-

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

Titel 13 

 

Markedsanalysen – 50 % virtuel 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

 

Kernestof: Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 

2017)”, Kap. 1 ”Markedsanalyse” 

 

 

Omfang 

 

10 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne skal kunne redegøre for kvalitative og kvantitativ metode samt diskutere 

brugen af disse ved forskellige problemstillinger – herunder selv arbejde med 

markedsanalysen 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Selvstændigt Projektarbejdet, hvor eleverne selv har skulle opstille problemsstil-

ling, hypoteser, indsamle sekundær data samt udarbejde og gennemføre spørge-

skemaundersøgelse. 

 

Projektet er lavet ved inddragelse af matematik faget, eleverne har skulle udarbej-

de statistiske deskriptioner, XY plot samt regressionsanalyse. 

 

 

ET: Markedsanalyse Notat samt fremlæggelse 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 14 

 

Internationalisering - Virtuel 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

 

Kernestof: Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 

2017)”, Kap. 9 ”Internationalisering” 

 

Dokumentar: ”Kirsebæreventyret” 

 

Omfang 

 

6 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

At forstå forskellige tilgange til en virksomheds internationalisering  

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Projektforløb som endte med vodcast. Eleverne har arbejdet med internationali-

sering i forbindelse med dokumentaren ”Kirsebæreventyret” 

 

  

 

 

Titel 15 

 

Tværfagligt SO6-forløb (afsætning/engelsk): Mikkellers afsætning i USA med 

særlig fokus på samfundsmæssige- og kulturelle forhold 

Indhold Kernestof: Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 

2017)”, generelt, herunder specielt kap 9.  

  

Supplerende stof: Artikler og internet. 

Omfang 

 

Ca. 8 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

Eleven skal før, under og efter studietur til San Diego kunne redegøre for-, analy-

sere og vurdere den danske virksomheds Mikkellers udfordringer ift. afsætning af 

produkter i USA gennem brug af udvalgte fagbegreber og modeller fra pensum. 

Dette med særlig fokus på samfundsmæssige og kulturelle forhold. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde  

  

Klasseundervisning, virksomhedsbesøg og skriftligt arbejde. 

 

ET: 6 
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Titel 16 Repetition af foregående pensum – samt arbejd med skriftlighed i forbindelse 

med ny skriftlig eksamensform 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

 

Kernestof: Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 

2017)” – bogen generelt samt Systime i-bog ”Toolbox-afsætning” 

 

Omfang 

 

Ca. 6 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

Opsamlet på manglende viden fra 1. års pensum. Klassen har været udfordret 

med at tilegne sig viden på 1. år og det har derfor været nødvendigt at genbesøgt 

visse dele af pensum. Blandt andet er brancheanalysen været gennemgået igen. 

 

Derudover har det været nødvendigt at arbejde med klassens evne til at indsamle 

informationer fra udleveret materialer til besvarelse af opgaver – her er arbejdet 

med tidligere eksamensopgaver. 

 

Der er også arbejdet med forskel på redegørelse samt analyse formatet. Eleverne 

har lavet en hel del skriveøvelser som har styrket deres skriftlighed. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Lærerstyret oplæg, klassedialog 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
3. ÅRGANG 
Titel 17 Skriftlighedsforløb 

Indhold Fokus på skriftlighed og mundtlighed generelt hen over året, herunder 

skriftlige elevtidsafleveringer samt mundtlige individuelle fremlæggelser 

af eksamensspørgsmål 

 

Skriftlighed: 

Eleverne har deltaget i en 1 skriftlig prøveeksamen samt 1 skriftlig terminsprøve. 

 

Følgende større opgaver har klassen afleveret i år: 

 

- Bryggeribranchen (vi arbejdede procesorienteret med de 

enkelte spørgsmål, efterfølgende afleverede eleverne en samlet 

besvarelse). 

 

- Charterbranchen (prøveeksamen, arbejdede efterfølgende procesorienteret 

med de enkelte spørgsmål. 

- Dagligvarebranchen (terminsprøve, arbejdede efterfølgende procesorienteret 

med de enkelte spørgsmål). 

 

- Conveniencebranchen– frivillig aflevering. 

 

-Den Blå planet – fokus på identifikation af udfordring og formulering heraf 

 

Omfang 

 

Ca. 20 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

At forbedre elevernes skriftlige og mundtlige kompetencer, arbejde med 

de 7 økonomiske kompetencer samt de 3 taksonomiske niveauer.  

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Skriftlige øvelser, processkrivning, peer to peer evaluering. 

 

 

 

Titel 18 Segmentering internationalt (kap 12) 

Indhold Systime i-bog kap 12 

 

Omfang 

 

Ca.  3 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

 Økonomiske kompetencer, læreplanens mål, progression, skabe forståelse 

for begreberne. 

Fokus på livsstilmodeller, hvor klassen gruppevis fremlagde forskellige 

modeller som RISC og Conzoom. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, parøvelser, gruppearbejde. 
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Titel 19 Internationalt marketingmix 

Indhold  

Systime i-bog kap 17, 19, 21, 23, 24 + artikler og databaser 

Omfang 

 

Ca. 16  moduler 

Særlige fokus-

punkter 

 Økonomiske kompetencer, læreplanens mål, progression, skabe forståelse 

for begreberne. Overordnet fokus på sammenhængen mellem marketingmixet 

og målgruppen samt begreberne standardisering/differentiering. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, præsentationer og skriftligt 

arbejde. 

Herunder besøg på CBS, foredrag omkring Neuromarketing 

 

 

Titel 20 Købsadfærd og segmentering på B-t-B markedet 

Indhold  

Systime i-bog kap 7+13 

Omfang 

 

Ca. 4 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

 Økonomiske kompetencer, læreplanens mål, progression, skabe forståelse 

begreberne. 

Fokus på selvevaluering. Klassen skulle inden start af forløb evaluere, 

hvor godt de forstod emnet ved blot selv at læse kapitlet. Ved forløbets 

afslutning udfyldte eleverne igen en selvevaluering – fokus på progression. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, hurtigskrivning. 

Herunder virksomhedsbesøg Mediq Denmark 

 

 

Titel 21 Repetition af pensum 

Indhold Gennemgang af områder, hvor eleverne følte at de stadig manglede viden 

 

Omfang 

 

Ca. 10 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

 At få dannet den røde tråd for eleverne imellem modeller og teori. Vigtige poin-

ter fra undervisningen 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Tavleundervisning 

 

 

Titel 22 Marketingsplan 

Indhold Systime i-bog kap 25 

 

Omfang 

 

SELVSTUDIE – ELEVERNE HAR SELV FÅET TIL OPGAVE AT LÆSE 

KAPITLET 

Særlige fokus-

punkter 
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Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

 

 

Titel 23 Mundtlig eksamenstræning 

Indhold At forberede eleverne på den mundtlige eksamen ved at gennemgå processen 

og svare på elevernes spørgsmål. Derudover har klassen også set 

”mundtlig eksamen” fra Systime som forberedelse. 

Omfang 

 

Kørt af to omgange a ca. 6 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

 1 omgang – at kunne identificere en udfordring og anvende korrekte kernestof-

område til analyse 

2 omgang at øve perspektiveringen fra eksamensforløbet 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Øvet som parfremlæggelser – hvor hvert par er oppe i 20 min. 

 

 

Titel 24 Sammenhængende eksamensforløb 

Indhold En analyse af en selvvalgt virksomhed i den danske mejeribranches situation 

og marketingmix (i Danmark) samt vurdering af, hvorvidt virksomheden 

skal standardisere eller differentiere marketingmixet på det 

irske marked. 

 

Systime i-bog alle kapitler + eleverne indsamler selv empiri. 

Kap. 25 – Marketingplanen (selvstudie). 

Omfang 

 

10 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

 Økonomiske kompetencer, læreplanens mål, progression. 

For at afslutte forløbet, har eleverne fremlagt deres resultat samt udarbejdet 

en poster som medbringes til den mundtlige eksamen. Projektet 

dækker faget bredt og tager afsæt i marketingplanen, dog uden at inkludere 

budget og effektmåling. 

 

Problemformuleringen eleverne har arbejdet efter lyder: 

1. Karakteriser en selvvalgt virksomhed i mejeribranchen. 

2. Analyser den udvalgte virksomheds interne- og eksterne forhold 

(det irske marked). Analysen skal munde ud i en SWOTopstilling. 

3. Analyser virksomhedens marketingmix på det danske marked 

med fokus på en selvvalgt produktkategori. 

4. Vurder, hvorvidt virksomheden skal standardisere eller differentiere 

sit marketingmix indenfor den selvvalgte produktkategori 

på det irske marked. 

 

Forløbets moduler: 

1. Intro til forløbet, gruppedannelse, valg af virksomhed samt opstart 

af informationsindsamling 

2. Informationsindsamling. 

3. Analyse af de interne og eksterne forhold (der munder ud i en 
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SWOT-opstilling) (opgave 1 og 2) 

4. Analyse af de interne og eksterne forhold (der munder ud i en 

SWOT-opstilling) (opgave 1 og 2) 

5. Analyse af virksomhedens marketingmix i Danmark (opgave 3) 

6. Vurdering af virksomhedens marketingmix på det irske marked 

(opgave 4) 

7. Udarbejdelse af A3-poster 

8. -10 Gruppepræsentationer af forløb 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde 

 

 


