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1. Introduktion

Efterår 2013

International 
Markedsføring og -
analyse



Præsentation
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Sæt dig ved siden af en person du ikke kender.

Se grundigt på vedkommende, uden at sige noget, og gæt 
derefter nedenstående spørgsmål:

- Vedkommendes alder
- Vedkommendes beskæftigelse
- Er vedkommende bilejer (bilmærke?), cyklist eller til offentlige 

transportmidler?
- Vedkommendes boligforhold (husejer, ejerlejlighed eller lejebolig)
- Vedkommendes familiestatus (gift/ugift) antal børn

Spørg derefter vedkommende og se hvor mange rigtige du 
har.

Præsentér derefter vedkommende for resten af klassen.
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Akademiuddannelse i

International handel og markedsføring
Academy Profession (AP) Degree in International Marketing and Sale

Obligatoriske fælles moduler:
Afsætningsstrategi – 10 ECTS

International markedsføring og -analyse – 10 ECTS

Markedsføring og forhandling – 10 ECTS

Profilretning i Eksport 

Obligatoriske moduler:
Markeds- og kulturanalyser – 10 

ECTS

Eksport og internationalisering –

10 ECTS

Profilretning i Digital 

Obligatoriske moduler:
Digital markedsføring – 10 ECTS

E-handel – 10 ECTS

Profilretning i SALG 

Obligatoriske moduler:
Strategisk salg – 10 ECTS

Salgspsykologi og grundlæggende 

salg – 10 ECTS

Valgmoduler:

Markeds- og kulturanalyser – 10 ECTS

Eksport og internationalisering – 10 ECTS

Digital markedsføring – 10 ECTS

E-handel – 10 ECTS

Strategisk salg – 10 ECTS

Salgspsykologi og grundlæggende salg – 10 ECTS

Der kan vælges moduler fra andre fagområder, disse må dog højst udgøre 10 ECTS

Afgangsprojekt 

10 ECTS

60 
ECTS

i alt 



Hvad er ECTS point

� European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

� Som målestok for omfanget af alle nye uddannelser benytter 

man i dag ECTS-point. 

� ECTS-point som er en talmæssig angivelse for den totale 

arbejdsbelastning som gennemførelsen af et 

uddannelsesforløb er normeret til. 

� ECTS-point måler ikke fagligt niveau eller sværhedsgrad, 

men udelukkende arbejdsbelastning. 

10 ECTS = ca. 280 arbejdstimer



Marketingsprocessen

forhold

Analyse af 
virksomhedens interne 

forhold
efterspørgsels-forhold

Analyse af 
efterspørgsels-forhold

Analyse af konkurrence-
forhold

Analyse af distributions-
forhold

Analyse af makroforhold

af målgruppe
Segmentering og valg 

af målgruppe

positionering
Differentiering og 

positionering

parametermix og 
handlingsplaner

Udarbejdelse af 
parametermix og 
handlingsplaner

strategier
Opstilling af mål og 

strategier
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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)



Koncepternes tidsmæssige oprindelse



CCDVTP
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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)
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Marketingchefen er død!

- Chief Commercial Officer (CCO) er in!
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Øvelse

Definér de 4 P’er for Carlsberg og dernæst de 

4 C’er

Definér først P’er og C’er for detailhandlen og 

dernæst for slutkunden. 
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Markedsinformationssystemet
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Internationalisering
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Carlsberg i Rusland

Med baggrund i artiklen og Marketingprocessen 

bedes du redegøre for hvilke informationer du 

mener der skal indsamles, før Carlsberg kan danne 

en strategi der forhåbentlig kan vende udviklingen 

på det russiske marked.


