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•9 års erfaring i undervisning i marketing på videregående uddannelser, lektor

•Tidligere marketing assistent, brand manager og international account manager

•Uddannet bachelor.oecon fra Aarhus Universitet og cand.merc. fra CBS

MARKETING KURSUS 
Modul 1 – Forretningsmodellen. 
Virksomhedens bidrag og kontrakt med kunderne. Ressourcer og kernekompetencer. Analyse af nuværende 
forretningsmodel. Teoretisk bidrag: Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, Kano’s model og 
VRIO-modellen. 
Du har udarbejdet forretningsmodellen og har en skarp forståelse af jeres værditilbud. 

Modul 2 – Kunden og markedet. 
Virksomhedens omverden, den perifære og den nære. Forbrugeradfærd og kunderejser. Markedspotentiale, 
konkurrencesituation og analyse. Teoretisk bidrag: Konkurrencemæssige positioner og analyse. Kunderejse, 
købsadfærdstyper og køberoller. B2C-, B2B- og B2G købskarakteristika. Segmentering og målgrupper. 
Du ved hvem jeres segmenter og målgrupper er og hvordan deres kunderejse ser ud. Du ved 
hvilke konkurrenter du skal holde øje med og hvilke parametre I konkurrerer på. 

Modul 3 – Markedsanalyse – forstå dine kunder rigtigt. 
Involvering af relevante data fra de kvantitative- og kvalitative markedsanalyser som f.eks. surveys, 
fokusgrupper og ekspert- og dybdeinterview. Interne data som købshistorik og kundeprofil. Teoretisk 
bidrag: Problemerkendelse, analysedesign, krav og kvalitet, indsamling, behandling og rapportering. 
Du kan identificere de vigtigste spørgsmål I har til nuværende eller kommende kunder. Du ved 
hvorfor og hvordan den valgte markedsundersøgelse vil give jer den nødvendige feedback I 
mangler. 

Modul 4 – Marketingplanen – fra skrivebord til reelle kampagner og evaluering. 
Parametermix: Produktforståelse, prisfastsættelse, distributionsstrategi og valg af promoveringskanaler. Earned, 
owned og paid media. Målsætning i marketingplanen, herunder kampagne- og content. Opbygning af 
kommunikationsprodukter, valg af budskab og indhold. Evaluering og opfølgning på udvalgte KPI. 
Du har udarbejdet jeres parametermix og beskrevet jeres SMART-mål for den kommende 
marketingplan. Du har identificeret den vigtigste kommunikationskanal, udarbejdet et 
kommunikationsprodukt og færdiggjort annonceopsætning. 

Modul 5 - Digitale kompetencer 
Introduktion til grundelementerne og forståelse af et Google-venligt website, SEO, content og søgeordsstrategi, 
Google Ads, Analytics og evt. search console. Analyse af nuværende aktiviteter og anvendelse af ASEK-
modellen.  
Du har grundforståelse for de digitale spilleregler og Google’s krav til teknik, kvalitetsindhold 
og kundernes digitale adfærd. 
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