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Undervisningsbeskrivelse

Termin Juni 120

Institution Tønder Handelsskole

Uddannelse hhx

Fag og niveau Afsætning B

Lærer Bo Børsen Hansen (BB)

Hold 2019hh2d 2d

Forløbsoversigt (5)

Forløb 1 Repetition + casearbejde

Forløb 2 Vækst- og konkurrencestrategier

Forløb 3 Segmentering, målgruppevalg og positionering

Forløb 4 Marketingmixet - nationalt

Forløb 5 Eksamensprojekt og markedsanalyse og metode
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Forløb 1: Repetition + casearbejde

Forløb 1 Repetition + casearbejde

Indhold Repetition af 1. g
Casearbejde med virksomheden Too Good To Go

Noter:
Hej. Lav opg. 11.1. Læs kap. 11 afsnit 11.2 mvh Bo
Hej. Lav opg. 11.2 om segmentering af slik. Læs hele afsnit 11.2 mvh
Bo
Hej. Læs kap. 11 om segmentering til og med afsnit 11.2 mvh Bo
Hej. Lav opg. 11.3 og 11.4 derhjemme og ræk hånden op eller dump. Læs
kap 11 afsnit 11.2. mvh Bo

Opgaver:
Søstrene Grene Synopsis
SG foreløbigt arbejde i grupper

Omfang 12 lektioner / 9 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
afgøre, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds afsætning
nationalt, og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets ide-
ntitet og metoder
identificere, formulere og løse afgrænsede udfordringer vedrørende afs-
ætning, der knytter sig til en virksomheds fortsatte vækst
anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsæt-
ninger
udarbejde et afsætningsøkonomisk ræsonnement herunder at kunne forklare
sammenhængen mellem en række relevante afsætningsmæssige forhold i
en given afgrænset kontekst
indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds nati-
onale markedsforhold samt vurdere informationernes troværdighed
fortolke og formidle informationer om afsætning, herunder i samspil
med andre fag

Kernestof:
Samfundsvidenskabelig metode og markedsanalyse: Datakilder: primære
og sekundære samt interne og eksterne
Den interne situation: Værdikæder
Den interne situation: Forretningsmodeller
Den eksterne situation: Omverdensforhold nationalt og globalt
Den eksterne situation: Branche- og konkurrenceforhold
Den eksterne situation: Købsadfærd på business-to-business og business-
-to-consumer markeder
Strategi: Mission, vision og værdier

Væsentligste
arbejdsformer

Spørgsmål og svar.
Gruppearbejde om case med fremlæggelse for læreren.
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Forløb 2: Vækst- og konkurrencestrategier

Forløb 2 Vækst- og konkurrencestrategier

Indhold Kapitel 8 - Strategi
Kapitel 10 - Strategiske alliancer (afsnit 10.1
- Vækststrategier og 10.2 Blue Ocean-strategi)

Noter:
Kære 2D. repetition og opgaver på klassen i kap. 11. Læs case 11.1 Ken-
der du typen og case 11.3 om markedet for biler. mvh Bo

Omfang 16 lektioner / 12 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
afgøre, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds afsætning
nationalt, og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets ide-
ntitet og metoder
identificere, formulere og løse afgrænsede udfordringer vedrørende afs-
ætning, der knytter sig til en virksomheds fortsatte vækst
anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsæt-
ninger
udarbejde et afsætningsøkonomisk ræsonnement herunder at kunne forklare
sammenhængen mellem en række relevante afsætningsmæssige forhold i
en given afgrænset kontekst
indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds nati-
onale markedsforhold samt vurdere informationernes troværdighed
fortolke og formidle informationer om afsætning, herunder i samspil
med andre fag

Kernestof:
Den eksterne situation: Branche- og konkurrenceforhold
Strategi: Mission, vision og værdier
Strategi: Konkurrencestrategier
Strategi: Vækststrategier

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning
Gruppearbejde
Afleveringer (gruppevis og enkeltvis)
Casearbejde og fremlæggelser
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Forløb 3: Segmentering, målgruppevalg og positionering

Forløb 3 Segmentering, målgruppevalg og positionering

Indhold Kapitel 11 - Segmentering, målgruppevalg og positionering
Kapitel 13
- Segmentering på producentmarkedet

Omfang 12 lektioner / 9 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
afgøre, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds afsætning
nationalt, og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets ide-
ntitet og metoder
anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsæt-
ninger
udarbejde et afsætningsøkonomisk ræsonnement herunder at kunne forklare
sammenhængen mellem en række relevante afsætningsmæssige forhold i
en given afgrænset kontekst
indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds nati-
onale markedsforhold samt vurdere informationernes troværdighed
fortolke og formidle informationer om afsætning, herunder i samspil
med andre fag

Kernestof:
Segmentering, målgruppevalg og positionering på business-to-consumer
markedet: Segmentering, målgruppevalg og positionering nationalt

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning
Gruppearbejde
Afleveringer (gruppevis og enkeltvis)
Casearbejde og fremlæggelser
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Forløb 4: Marketingmixet - nationalt

Forløb 4 Marketingmixet - nationalt

Indhold Kapitel 14 - Marketingmix
Kapitel 15 - Produkt
Kapitel 16 - Serviceyde-
lser
Kapitel 18 - Pris
Kapitel 20 - Distribution
Kapitel 22 - Promoti-
on

Opgaver:
Aflevering af opg. 20.3-5-6 i grupper (Corona)

Omfang 40 lektioner / 30 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
afgøre, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds afsætning
nationalt, og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets ide-
ntitet og metoder
identificere, formulere og løse afgrænsede udfordringer vedrørende afs-
ætning, der knytter sig til en virksomheds fortsatte vækst
anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsæt-
ninger
udarbejde et afsætningsøkonomisk ræsonnement herunder at kunne forklare
sammenhængen mellem en række relevante afsætningsmæssige forhold i
en given afgrænset kontekst
indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds nati-
onale markedsforhold samt vurdere informationernes troværdighed
fortolke og formidle informationer om afsætning, herunder i samspil
med andre fag
udvælge og anvende relevante digitale og matematiske kompetencer i arb-
ejdet med afsætning

Kernestof:
Marketing mix på business-to-consumer markedet: Marketing mixet nation-
alt

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning
Gruppearbejde
Afleveringer (gruppevis og enkeltvis)
Casearbejde og fremlæggelser
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Forløb 5: Eksamensprojekt og markedsanalyse og metode

Forløb 5 Eksamensprojekt og markedsanalyse og metode

Indhold Søstrene Grene Eksamensprojekt
Systime Marketing kap. 1.

Omfang 10 lektioner / 7.5 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
afgøre, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds afsætning
nationalt, og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets ide-
ntitet og metoder
anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsæt-
ninger
udarbejde et afsætningsøkonomisk ræsonnement herunder at kunne forklare
sammenhængen mellem en række relevante afsætningsmæssige forhold i
en given afgrænset kontekst
indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds nati-
onale markedsforhold samt vurdere informationernes troværdighed
fortolke og formidle informationer om afsætning, herunder i samspil
med andre fag
udvælge og anvende relevante digitale og matematiske kompetencer i arb-
ejdet med afsætning

Kernestof:
Samfundsvidenskabelig metode og markedsanalyse: Kvantitative, kvalitat-
ive og komparative analysemetoder
Samfundsvidenskabelig metode og markedsanalyse: Datakilder: primære
og sekundære samt interne og eksterne
Den interne situation: Værdikæder
Den interne situation: Forretningsmodeller
Den eksterne situation: Omverdensforhold nationalt og globalt
Den eksterne situation: Branche- og konkurrenceforhold
Den eksterne situation: Købsadfærd på business-to-business og business-
-to-consumer markeder
Strategi: Mission, vision og værdier
Strategi: Konkurrencestrategier
Strategi: Vækststrategier
Segmentering, målgruppevalg og positionering på business-to-consumer
markedet: Segmentering, målgruppevalg og positionering nationalt
Marketing mix på business-to-consumer markedet: Marketing mixet nation-
alt

Væsentligste
arbejdsformer

Gruppearbejde og mundtlig evaluering


