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Akademiuddannelsen i

International handel og markedsføring

International handel og markedsføring International handel og markedsføring

Uddannelsesretning: Salg

Fælles obligatoriske moduler 

Afsætningsstrategi 10 ECTS

International markedsføring og -analyse 10 ECTS

Markedsføring og forhandling 10 ECTS

Fælles obligatoriske moduler 

Afsætningsstrategi 10 ECTS

International markedsføring og -analyse 10 ECTS

Markedsføring og forhandling 10 ECTS

Valgfrie moduler 20 ECTS-point

(Højst 15 ECTS udenfor det merkantile fagområde)

Retningsbestemte obligatoriske moduler 

Salgspsykologi 10 ECTS

Strategisk salg 10 ECTS

Afgangsprojekt 

10 ECTS

Afgangsprojekt

10 ECTS



Indhold i Faget Afsætningsstrategi
(Fra studieordningen)

Grundlæggende markedsføringsbegreber

virksomhedens planlægningsniveauer & mål

forretnings- og vækststrategier og deres forbindelse til kunders behov

virksomhedens interne og eksterne forhold

virksomhedens strategiske situation

Virksomheders økonomiske situation

grundlæggende regnskabsforståelse

Juridiske forhold

konkurrenceret

Metode

modellernes formål og anvendelse

systematisk arbejdstilgang
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Dagens værktøj

Marketingbegrebet

Virksomhedskoncepter

Marketing-mixet
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Marketingbegrebet
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Definition af ”Markedsføring”

Der findes ikke en 
universelt anerkendt 
definition på marketing/

markedsføring!!

Vi har dog valgt følgende 
definition:

Markedsføring 
(marketing) omfatter de 
processer i virksomheden, 
der har til formål at 
udvikle,kommunikere, 
sælge og levere 
produkter til private 
personer og 
virksomheder. (Phillip 
Kotler)



CCDVTP
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Koncepternes tidsmæssige oprindelse



Produktionskonceptet (1850)

Produktionskonceptet er forankret i en opfattelse 

af, at forbrugerne foretrækker produkter, der er af 

acceptabel kvalitet, er let tilgængelige i butikker 

og kan købes til lave priser.



Produktkonceptet (1910)

Produktkonceptet tager udgangspunkt i en 

opfattelse af, at forbrugerne foretrækker de 

produkter, der har den højeste kvalitet og 

ydeevne samt har de bedste funktioner.



Salgskonceptet (1920)

Markedsføring efter salgskonceptet har som mål 

at skabe overskud gennem stor salgsvolumen, og 

markedsføringen tager derfor udgangspunkt i 

produkter, der i realiteten allerede er produceret. 

Derfor er det nødvendigt med en aggressiv 

reklame- og salgsindsats.



Marketing 1.0

Marketing 2.0



Marketing 1.0 vs Marketing 2.0
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Markedsføringskonceptet (1970)

Markedsføring efter markedsføringskonceptet 

fokuserer på at skabe fortjeneste ved at tilgodese 

kundernes behov og ønsker. Som en konsekvens 

tager produktudviklingen udgangspunkt i 

kundernes behov og ønsker.



Marketing-mixet (De 4 P’er)





Det holistiske markedsføringskoncept (2005)

Det holistiske markedsføringskoncept indebærer, 

at virksomheden inddrager forhold fra 

virksomhedens omverden i form af en 

samfundsmæssig synsvinkel, optimering af 

kontakten til den enkelte kunde, virksomhedens 

interne markedsføring og en integration af 

virksomhedens kommunikationsindsats. 



Det holistiske markedsføringskoncept
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Markedstilgange
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Inside-Out View Outside-In View

Virksomheden betragter markedet fra 

virksomhedens synsvinkel og 

producerer og markedsfører efter det.

Virksomheden betragter markedet fra 

kundernes synsvinkel og producerer og 

markedsfører efter det.



Nutidens koncepter (2014)

Prosumerism

Female marketing

Oplevelsesøkonomi

Zen-marketing (Det gode liv)

(flere er samlet på www.marketing-info.dk)


