« Tilbage

Markedsføring

Pris: 4.100,00*
Der påregnes en udgift til bøger.

Periode: 3. september 2013 - 17. december 2013
Tidspunkt: 15 tirsdage kl. 17.30-20.45.
Omfang: 15 uger.
Point: 10 ECTS-point.
Optagelseskrav: For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det
vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende
uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Effektiv markedsføring handler om langt mere end blot at indrykke prangende
annoncer og trykke flyers i massevis! På modulet ”Markedsføring” bliver du klogere
på faktorerne bag succesfuld markedsføring.

* Beløbet er momsfrit

Sted:
UCN act2learn
LEDELSE & HR
Lindholm Brygge 35
9400 Nørresundby
Telefon: 72 69 70 00

Tilmeldingsfrist:
fredag den 16. august 2013

Indhold
På modulet får du redskaber til at varetage processen fra analyse til gennemførelse af
markedsføring.
Du opnår således en markedsføringsmæssig kompetence, som bygger på en
helhedsforståelse af de grundlæggende forhold, begreber, modeller og værktøjer,
således at du i praksis kan analysere, planlægge og gennemføre virksomhedens
nationale og internationale markedsføringsaktiviteter.

På modulet kommer du omkring de mange dele af en god markedsføringsplan – for
eksempel mål, strategi, handlingsplaner og budgetter. Du får også indblik i, hvordan
planerne bedst understøtter virksomhedens overordnede værdier og strategier.

Kontaktperson(er)
Lone Nøhr
Uddannelsessekretær
T: 72691658
LON@ucn.dk
Jette Rudbæk
Uddannelsessekretær
T: 72691657
JER@ucn.dk

Modulet "Markedsføring" giver dig kompetencer inden for:
Markedsføringsplanlægning
Grundlæggende begreber og modeller
Analyse af markedsføringsaktiviteter

Arbejdsform
På modulet "Markedsføring" arbejdes deltager, praksis og procesbaseret, hvorfor
der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere,
individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive
støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For act2learn LEDELSE & HR er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt
viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra
konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du
som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.
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