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Mission og vision





Definition

Ved produktkoncept forstås et system omfattende 

både selve produktet, den grundlæggende ide og 

markedsføringsstrategien.
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Kvalitet



Tilfredshedsbrøken - Kvalitetsgab

Modtager

------------

Forventer

>Tilfreds kunde
= Neutral kunde
< Utilfreds kunde



Service som produkt

- Service som produkt 

(en selvstændig 

ydelse)

- Service som 

ekstraydelse (knyttet 

til et produkt)
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Definition

Ved branding af et produkt forstå en proces, hvor 

virksomheden træffer beslutninger vedrørende 

produktets navn, markedsføring og øvrige 

beslutninger, der skaber symbolske merværdier i 

forbindelse med produktets profil på markedet.
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Værdiskabelse
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Verdens bedste brands 2013

De fem stærkeste brands i verden 
i 2013

1. Ferrari

2. Google

3. Coca Cola

4. PwC

5. Hermes

De fem mest værdifulde brands i 
verden i 2013

1. Apple, brandværdi: 487,7 
milliarder kroner - stigning 
på 24 procent fra 2012

2. Samsung, brandværdi: 
328,5 milliarder kroner -
stigning på 54 procent

3. Google, brandværdi: 
291,1 milliarder kroner -
stigning på 10 procent

4. Microsoft, brandværdi: 
254,2 - fald på 1 procent

5. Walmart, brandværdi: 236 
- en stigning på 10 procent

Kilde: Brand Finance 15







Definitioner

Handelsmærke

Et handelsmærke (private 

label) er et produkt, der 

sælges under en 

mellemhandlers navn og 

mærke.

Licensprodukt

Ved et licensprodukt forstås 

et produkt, der produceres 

af en virksomhed 

(licenstageren) i en anden 

virksomheds (licensgiverens) 

navn.
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Definition

Corporate branding er udtryk for en ledelsesmæssig 

proces, hvor hele virksomheden målrettet og 

systematisk arbejder med at skabe symbolske 

merværdier.
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