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‘VERDEN HANDLER – GØR DU?’ er et 
undervisningsmateriale om handel mellem to 
virksomheder og handel mellem virksomheder 
og forbrugere som dig. I materialet møder du 
blandt andet fire unge, der arbejder i danske 
handelsvirksomheder. De fortæller om, 
hvordan det er at være handelselev og om, 

hvordan det er at have hele verden som 
arbejdsplads. Deres kunder er nemlig tit 
udenlandske virksomheder. Du hører også 
om, hvordan det er at arbejde i en meget 
konkurrencepræget verden, og hvordan man kan 
lave en god forretning samtidig med, at man 
hjælper Afrika. God læselyst!
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branchefælleskab i Dansk Industri. DI er Danmarks mest 
indflydelsesrige erhvervsorganisation med 10.000 danske 
virksomheder som medlemmer. DI’s medlemmer producerer, 
distribuerer og handler med varer, service og rådgivning og beskæftiger 
ca. 1,2 mio. medarbejdere, hvoraf mere end halvdelen er i udlandet.

Materialet er gratis. Klassesæt kan bestilles hos 
Dansk Industri på di.dk/verdenhandler. 
Redaktionen er afsluttet juni 2015.
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HENRIETTE: 
“Typisk sidder 
jeg og forhandler 
for beløb mellem 
40.000 kr. og 
500.000 kr.”

SIMON: 
“Min mening tæller, 
når jeg kommer med 
forslag.”

ADMIR: 
“Når jeg siger, at jeg 

kan klare en opgave, 
så får jeg lov.”

ANDERS:
“I mit arbejde har jeg for første gang været 
tvunget til at forholde mig til verden på en 
anden måde. Afrika er andet end sultne børn.”

PERSONAL 
SHOPPERS+RYAN 
GOSLING=SUCCES
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år Henriette Bjerring sætter sig ved sin skærm 
klokken 07:45 på kontoret i Herlev uden for 
København, så starter en konkurrence, der varer 

frem til klokken 16. Sådan er det hver dag. Og 
Henriette er vild med det.

Henriette er sælger og indkøber i virksomheden Lemvigh-
Müller. Virksomheden køber stål i lande som Tyskland og 
Kina og sælger det videre til virksomheder i især Danmark. 
De bruger stålet til at lave alt fra brændeovne til en hel bro. 

Henriettes job er at finde de bedste steder at indkøbe 
stålet (leverandører). Det indebærer at finde stålet til den 
højeste kvalitet, til den bedste pris, leveret på det rigtige 
tidspunkt til de kunder, som har brug for det. Og samti-
dig skal hun sikre, at Lemvigh-Müller tjener penge på at 
udføre arbejdet.

Hun og hendes kollegaer ringer med en klokke hver gang, 
de har landet en stor ordre.

“Når det sker, er man helt kæk,” smiler den 24-årige.
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BUSINESS TO BUSINESS / B2B: Når en virksomhed 
handler med en anden virksomhed, kalder man det 

’business to business’ eller bare B2B. På dansk kunne man 
kalde det ‘virksomhed til virksomhed’. Lemvigh-Müller er 

en B2B-virksomhed. Når du går i Netto (business), og du 
(consumer) køber en plade chokolade, så er det ’business to 

consumer’. Det kalder man også B2C. På dansk kunne man 
kalde det ‘virksomhed til forbruger’. 

IMPORT OG EKSPORT: Når Lemvigh-Müller køber stål ind 
fra andre lande til Danmark, kalder man det import. 

Derimod hedder det eksport, når danske virksomheder 
sælger varer til udlandet. I Danmark eksporterer vi f.eks.

meget bacon til England. 

Henriette Bjerring har altid været vild med at konkurrere – og 
vinde. Som teenager spillede hun fodbold på højt niveau. 

I dag køber og sælger hun stål. I teenageårene handlede 
det om ære. I dag er der millioner på spil, når Henriette laver 

aftaler med virksomheder i hele Europa.

N

MIN FREMTID
“Om fem år arbejder jeg stadig 
med handel. Jeg tænker, at jeg 

måske selv rejser ud i verden og 
finder nye kunder.”

HENRIETTE 
VIL VINDE

4
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“Jeg har altid tænkt, at Danmark 
ikke var helt stor nok, og at 

jeg gerne ville møde folk fra 
andre lande i mit arbejdsliv.”
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Lemvigh-Müllers lager i Kolding.

MIN VIRKSOMHED …
… er en B2B-virksomhed, som blandt andet 

køber og sælger stål.

6

“Vi har det sjovt 
sammen på 

arbejdspladsen. 
Ind imellem spiller 

vi bordtennis.”

Henriette bliver ligesom sine kollegaer 
målt på, hvor meget hun tjener ind til 
virksomheden. Og selv om der ind imellem 
er lidt langt mellem, at man kan ringe med 

klokken, så trives Henriette godt med det.

“Jeg har altid godt kunne lide at 
konkurrere,” husker Henriette tilbage 
og fortæller, at hun som teenager 
spillede fodbold tre-fire gange om 

ugen, og modtog udmærkelser som  
‘årets fighter’ og ‘årets spiller’. 

VIGTIGT AT 
VIRKSOMHEDEN ER 
INTERNATIONAL
Henriette har arbejdet i Lemvigh-Müller i 
seks år. Hun startede som elev som 18-årig. 
Da hun skulle søge elevplads efter sin HHX-
eksamen, kiggede hun efter en virksomhed, 
hvor man skulle arbejde med international 
handel.

“Jeg har altid tænkt, at Danmark ikke var helt 
stor nok, og at jeg gerne ville møde folk fra 
andre lande i mit arbejdsliv. Og så har jeg 
altid elsket sprog – især engelsk.”

I dag taler Henriette engelsk hver dag. 
Engelsk er favoritsprog, men tysk fylder 
også ret meget i jobbet, for mange af 
leverandørerne er fra Tyskland.  

“Jeg synes, at det er så spændende at møde 
andre kulturer og finde ud af, hvordan man 
får den bedste dialog med dem. Nogle skal 
man være meget formelle over for. Man skal 
f.eks skrive hr., når man skriver til tyskere, 
man ikke har talt med tidligere.”
At ramme den rigtige stil og tone kan være 
mange tusinde kroner værd: 
“Typisk sidder jeg og forhandler for beløb 
mellem 40.000 kr. og 500.000 kr. Da jeg 
lige var blevet elev, var det meget 

grænseoverskridende. Men allerede på min 
anden arbejdsdag lavede jeg min første 
aftale med en leverandør – ikke helt alene, 
men alligevel,” smiler Henriette og tilføjer: 
“Jeg gik ind i virksomheden som en 
teenager, og efter et år var jeg voksen. Jeg 
fik simpelthen så meget ansvar og støtte.” 

BESØG I HOLLAND, 
TYSKLAND OG KINA
For at blive en rigtig dygtig sælger skal du 
kende det produkt, du sælger, rigtig godt. 
Henriette har derfor blandt andet besøgt et 
stålværk i Holland. Ud over at se det stål, 
som hun køber og sælger via telefonen og 
computeren i Herlev, så lærte hun også de 
mennesker, hun handler med, meget bedre 
at kende. 

“Det er vigtigt at have et godt forhold til sine 
kunder og leverandører. Derfor laver vi også 
en del socialt, når vi er på besøg – går ud 
og spiser og den slags.  Det samme gælder 
i Danmark, hvor jeg også tit er ude om 
aftenen med kunder. Og det er da lidt sjovt 
at sidde en mandag aften i Tivoli!”

Til efteråret satser Henriette på at rejse til 
Kina. Hun har nemlig fået et legat fra sin 
arbejdsplads på 10.000 kr., fordi hun er en 
af de unge medarbejdere, som har gjort det 
særlig godt. På rejsen skal Henriettes kollega 
forhandle med kinesiske leverandører om 
levering af stål, og Henriette er med for at 
lære. 

“Kina er så spændende. Det er en helt 
anden kultur. Markedet er kæmpestort, og 
jeg vil gerne lære landet bedre at kende. Det 
handler om at kende det bedre end vores 
konkurrenter, så det er os, der får de bedste 
aftaler.”
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Når man arbejder med handel, 
deltager man eventuelt i messer. 

De kan foregå i udlandet.

I FOLKESKOLEN VAR JEG …
… virkelig social og meget i tvivl om, 

hvad jeg skulle uddanne mig til.
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- hvis du vil arbejde med global handel

8

VERDEN 
BLIVER MINDRE 

OG MINDRE

EVENTYRLYST 

“Det kan måske virke lidt overvældende 
med messer og kundebesøg i udlandet 
hver eneste måned, men når man først 
er i det, er det bare fedt at møde andre 
kulturer! 
I mange lande, er man meget mere åbne 
over for andre kulturer, end vi er i Danmark 
– og for nogle kulturer er et tæt forhold 
mellem kunden og sælgeren vigtigt for 
handlen. Så når ens marokkanske kunde 
inviterer en hjem til sit private hus, 
siger man selvfølgelig ja tak og spiser 
fladbrødet og det meget søde slik. 
Næste gang man mødes med kunden, er 
det meget nemmere at snakke.” 

NYSGERRIGHED 

“Du skal have lyst til at møde nye 
mennesker og lære nye ting. Det er 
vigtigt, at du er socialt anlagt. Du skal 
være god til at forstå andre mennesker 
og snakke med dem – det er lige så 
vigtigt som gode karakterer. Du skal 
tænke på, at når du sælger produktet, så 
er du faktisk en del af produktet, så hvis 
du er usympatisk, sælger du dårligt. Men 
hvis du er god til at forstå dine kunder, så 
har de tillid til dig og tør købe af dig.”

LYDHØRHED

“Når man starter som elev i en 
virksomhed, vil man gerne vise, hvad 
man duer til med det samme og vise, 
at de har valgt den helt rette. Det kan 
betyde, at man glemmer at lytte og lære, 
fordi man er så ivrig for at gøre et godt 
indtryk. Her taler jeg af egen erfaring!”

3 VIGTIGE 
EGENSKABER

HVEM: Steffen Tuxen Møller
HVAD: Sales Development Manager 

Udvikler ideer, der hjælper virksomheden 
med at sælge flere produkter

HVOR: Nordic Air Filtration 
Laver luftfiltre til industrivirksomheder, 

så den beskidte luft fra produktionen bliver 
renset, inden den sendes tilbage i naturen

I FOLKESKOLEN 
VAR JEG ...

… allerede ret optaget af salg og brugte 
en del tid på loppemarkeder. Jeg købte og 

solgte blandt andet pladespillere.

Teknologiske fremskridt som internet, lynhurtige fly og gigantiske 
fragtskibe har gjort verden mindre og gjort det nemt at handle og 
besøge hinanden på tværs af landegrænser og kulturer. Det kaldes 
globalisering. Og det er faktisk ret nyt.

1903
Verdens første køleskib bliver 
opfundet, så nu kan man 
sejle bananer fra de Kanariske 
Øer til Danmark, uden at de 
rådner. 
Kilde: http://eksotiskefrugter.emu.dk
/frugter/banan.html

1930 
Hvis du ringer fra New York 
til London i 1930 og taler i tre 
minutter, koster det, hvad der 
i dag vil svare til 200 dollars 
(cirka 1300 kr.). I 1990 koster 
det kun 3 dollars (cirka 20 kr.). 
Og i dag kan man Skype helt 
gratis.
Kilde: viden.jp.dk/undervisning

1951 
Efter 2. Verdenskrig er der stor  
mangel på kul og stål. Derfor 
vedtager en række europæiske 
lande en frihandelsaftale 
med hinanden, som gør 
det nemmere for landene 
at handle med stål og kul 
indbyrdes. Man danner 
Det Europæiske Kul- og 
Stålfællesskab, som senere 
bliver til EU.

1955
Cirka to millioner briter er på 
ferie udlandet. I 1972 er det 
tal steget til 8,5 millioner. I 
2012 foretager briterne 58 
millioner rejser til udlandet. 
Kilder: denstoredanske.dk og ons.gov.uk

1993
Internettet har været 
opfundet i mange år, men 
har kun været brugt på 
universiteter eller lignende. 
Nu bliver det muligt for 
almindelige mennesker at 
bruge nettet.
Kilde: denstoredanske.dk 

2013 
Verdens hidtil største 
fragtskib sejler ud fra 
Danmark. Det er 400 meter 
langt. Det er lige så langt 
som fire fodboldbaner.

2014 
Vi handler for 80 milliarder på 
nettet. I 2011 var det tal 46 
milliarder.
Kilder: fdih.dk og denstoredanske.dk

2015 
Det tager 11 timer at flyve 
fra London i England til 
Bangkok i Thailand. I midten 
af 1930erne tog det otte 
dage.
Kilde: jp.dk/undervisning

1 2 3
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HVIS DU VIL ARBEJDE MED GLOBAL HANDEL

Steffen står med et 
af de luftfiltre, som 

hans virksomhed 
producerer.



10

 

             MARKEDSFØRING 
           – DU HAR BRUG FOR VORES PRODUKT! 

Nu skal forbrugerne – som dig og mig – gøres interesseret i de nye 
produkter fra Nike. Det kan f.eks. gøres gennem reklamer på 

busser, i tv og aviser, på de sociale medier og ved at 
vise Nike-sko og hættetrøjer i TV-serier. Det er 

Nike’s marketingafdeling, der laver planer 
for, hvordan vi skal få øje på Nike’s 

nye produkter.

KØB-KØB-KØB
Produkterne er nu på hylderne i butikkerne. 

Nike har 750 butikker rundt omkring i verden. 
Derudover er der en række andre butikker, som 

Nike ikke selv ejer, men hvor man også kan købe 
Nike-produkter.

 
         DESIGN 
            – DET SKAL VÆRE LÆKKERT
Design og kvalitet skal få kunderne til at købe 
Nike’s varer. Det er Nike’s designere, der 
udvikler  de nye designs, mens virksomhedens 
produktionsansvarlige sørger for, at alt er syet, 
limet og farvet perfekt, så du står med en 
lækker vare i butikken.
 

              INDKØB 
       – DE BEDSTE VARER TIL DEN 

   BEDSTE PRIS OG I RETTE TID
Nike har besluttet, hvor de eksempelvis skal indkøbe 

råvarer til deres tøj og sko (gummi til skoene og bomuld til 
T-shirtsene), og hvem de vil købe det af. Nike forhandler mange 

aftaler og kontrakter med partnere overalt i verden for at få de 
bedste råvarer til den skarpeste pris leveret på det rigtige tidspunkt.  

10

 FØLG NIKE’S 
GLOBALE 
FODSPOR

FORRETNINGSPLANEN 
– DET KRÆVER EN GOD IDÉ 

Nike bliver grundlagt i 1978, og det år produceres også de første 
Nike-sko. Det særlige ved dem er luften i sålen. Det er ikke set før. 

I årene efter tager Nike rigtig mange beslutninger om, hvilke produkter 
de skal producere, i hvilken kvalitet, til hvilken type kunder, til hvilken 

pris og så videre. Igennem årene er Nike’s beslutninger blevet justeret 
til, så de stadig holder trit med moden. 

FRA FABRIK TIL FORBRUGER
Sneakers, hættetrøjer og andre varer skal flyttes fra fabrikkerne til kunden. Hvert år transporteres 900 millioner Nike-
produkter rundt i verden. Nike har blandt andet sine egne distributionscentre i USA, Belgien og Kina, der sørger for at få 
tøj og sko sendt hen til de butikker, der har bestilt det. Når man flytter en vare fra et sted til et andet, kaldes det logistik.

               PRODUKTION – 
DET KRÆVER OVER EN MILLION HÆNDER

I 2014 var der mere end 1 million syersker og andre
arbejdere, som fremstillede Nike-tøj, sko og accessories 

på 744 fabrikker verden over. Nike ejer ikke fabrikkerne. 
De bestiller fabrikken til at levere en vare i den aftalte 

kvalitet. 

SERVICE 

Hvis skoene går i stykker, butikkerne ikke 
får de hættetrøjer, de har bestilt eller 
lignende, kan butikkerne kontakte 

Nike’s support-afdeling og 
få hjælp. 

GLOBAL HANDEL
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Når virksomheder taler om ‘værdikæder’, betyder det, at virksomheden 
ser på hvilke aktiviteter, der gør dens produkter mere værdifulde for 

kunden. Materialer som gummi og nylon bliver meget mere værdifulde,
hvis de bliver lavet til designer-sneakers og sendt til en lækker butik i 

Danmark. Gå i Nike’s fodspor og se, hvordan deres værdikæde ser ud. 

      PÅ GENSYN      
     SNEAKERS 
28 millioner par Nike-sko er blevet genbrugt siden 
1990. Skoene er blevet lavet om til alt fra faldunderlag 
på legepladser til undersiden af gulvtæpper og såler på 
nyt fodtøj.

Kilde: nikeresponsibility.com

9



år telefonen ringer hos Simon Lysholm 
Christensen, handler det om at tænke 
hurtigt.

“Jeg har kunder i røret, som forventer, at jeg 
hurtigt kan sætte mig ind i nogle tekniske 
problemstillinger. Det er ind imellem ret svært, 
hvis jeg taler med en ældre, garvet elektriker, der 
nærmest taler i koder,” fortæller 22-årige Simon 
med et skævt smil. 

Simon er snart færdig med sin elevuddannelse i 
virksomheden Solar, som ligger i Sønderjylland. 

Virksomheden indkøber alt inden for el. Det vil 
sige pærer, gadebelysning, solceller, ledninger 
og rigtig meget andet, som Solar opbevarer på 
deres kæmpestore lager. Solars kunder er alt 
fra elektrikere til kommuner, som enten bestiller 
varer i Solars webshop eller telefonisk hos Simon 
eller en af de andre sælgere.

Når telefonen ringer hos Simon i dag, går det 
faktisk rigtig tjept med at svare på de tekniske 
spørgsmål. Det var lidt anderledes for to år 
siden, da Simon lige var startet. 
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Simon Lysholm Christensen er i lære som 
sælger i Solar. Virksomheden sælger alle typer produkter, der 

rimer på el. Det er et marked med hård konkurrence. Solar og Simon 
skal derfor hele tiden finde på noget NYT, som gør dem bedre end 

deres konkurrenter. Innovation er i høj kurs.

N

EN LYS IDÉ ER 
GULD VÆRD 

12
INNOVATION
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FINANSKRISE: Finanskrisen startede i 2008. Mange økonomer mener, at denne krise var 
den værste, vi har oplevet siden verdenskrisen i 1930’erne (også kendt som den ’den store 

depression’). En af konsekvenserne af finanskrisen i 2008 var, at boligpriserne lige pludselig 
faldt rigtig meget. Det betød, at hvis en familie havde lånt tre millioner i banken til et hus, 

som pludselig kun var to millioner kroner værd, var det virkelig en skidt situation. Resul-
tatet var, at mange holdt op med at bygge nye ting i deres hjem, f.eks. nye badeværelser. 

Finanskrisen betød med andre ord sparetider hos private familier og virksomheder – og når 
de sparede frem for at bygge, betød det mindre arbejde for blandt andre de elektrikere, der 

bestiller deres varer hos virksomheder som Solar. 
SALG PÅ NETTET: Vi køber stadig flere varer på nettet – nethandlen i Danmark er steget 

med 14 procent i 2014. Selv om både private forbrugere og virksomheder køber mere på 
nettet i både Danmark og udlandet, er danske virksomheder slet ikke gode nok til at sælge 

deres produkter på nettet. I 2014 solgte kun ca. 30 procent af danske virksomheder deres 
produkter på nettet. Og det er ærgerligt, når danske virksomheder kan få adgang til et 

kæmpestort globalt marked via nethandel.

“Jeg kunne godt se 
mig selv være i Solar 

i rigtig mange år.”
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Simon taler med kunderne over 
telefonen og sørger for, at de får de 
rette produkter – men det er faktisk 

kun en del af hans arbejde. Over 
halvdelen af kunderne bestiller deres 

varer i Solars webshop. Det tal er 
stigende, og Simon er en af dem, der 

sørger for at lægge varer op i web-
shoppen, så kunderne har adgang til 

Solars varer online. 
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“Jeg vidste absolut ingenting om elbranchen, 
men jeg søgte alligevel elevpladsen. Jeg er 
typen, der udfordrer mig selv. Jo sværere jo 
bedre.”

Solar var på det tidspunkt blevet kåret som det 
bedste sted at være handelselev, og det gjorde 
en forskel for Simon.
“Solar virkede som et helt perfekt sted at være 
elev inden for handel og salg. Og det har levet 
fuldt op til forventningerne.”

EN ELEVS MENING TÆLLER 
På grund af finanskrisen er der ikke blevet 
bygget så meget i Danmark siden 2008, og der 
har været mindre brug for de byggematerialer, 
som Solar sælger. Det har betydet, at Solar 
i den periode har solgt mindre. Nu går det 
bedre i byggebranchen, men krisen betød, at 
virksomheden var nødt til at tænke i nye måder 
at konkurrere på. 

“Vi kan blandt andet konkurrere på tid. Mange af 
vores kunder har tit brug for varerne hurtigt, da 
deres projekter ellers ville gå i stå. Det er dyrt, 
hvis elektrikerne ikke laver noget, fordi de venter 
på materialer.” 

Solar har derfor ud-
viklet en særlig service 

– en app. Her kan kunderne 
udregne deres besparelse, hvis 

de bestiller en vare med særlig 
hurtig levering. Det er selvfølgelig 

dyrere at få varerne leveret hurtigt, men 
med app’en kan kunderne se, at det ofte kan 

betale sig, fordi der så er langt mindre spildtid på 
byggepladsen. 

Simon har blandt andet været med til at teste 
app’en og komme med forslag til forbedringer.

 “Min mening tæller, når jeg kommer med 
forslag.”

App’en har været en stor succes, og har givet 
Simon mod på mere.

“Jeg kunne godt se mig selv lave mere af den 
slags udvikling i fremtiden.”

SIMON HAR BRUG FOR 
NYE UDFORDRINGER – TIT 
Solar er en stor virksomhed, som har kontorer i 
udlandet, bl.a. i Holland. Simon vil meget gerne 
arbejde på et af de kontorer i fremtiden.

 “Jeg er typen, der bedst kan lide, at der sker 
noget nyt hele tiden. Og det er der rig mulighed 
for i Solar.”

Og netop det med at finde sine ben i det ukendte 
ved Simon, at han kan.

Inden han startede som elev, var han på en etårig 
jordomrejse sammen med to kammerater. Her 
prøvede de alt fra at passe får i Australien til at 
vaske biler i udkanten af Shanghai i Kina.

“Vi oplevede simpelthen så meget, og jeg fik 
øjnene op for andre kulturer – at udenlandsrejser 
kunne være noget andet end de badeferier, jeg 
var på med mine forældre, da jeg var barn.”

Simon har netop fået at vide, at når han er færdig 
som elev til sommer, så står der et job klar til 
ham i Solar. Så måske sidder Simon snart på 
kontoret i Holland?

“Jeg er typen, der 
bedst kan lide, at 

der sker noget nyt 
     hele tiden.”

I FOLKESKOLEN 
VAR JEG …

… ret vild med at lege bytte-bytte købmand. 
Jeg tror, at det kom sig af, at min far en 

overgang var bilsælger. At se, hvordan han 
købte biler billigst muligt og solgte dem til 
den højest mulige pris, var bare fantastisk. 

Han var en rigtig krejler, og det er jeg jo 
egentlig nok også.

INNOVATION
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EN LYS IDÉ ER 
GULD VÆRD 
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MIN FREMTID 
“Når jeg ser nogle år frem, så er jeg 
stadig ansat i Solar. Jeg er en form 
for sælger, men måske mere special-
iseret. Jeg kunne godt se mig selv 
være i Solar i rigtig mange år.”

MIN 
VIRKSOMHED …
… sælger alt fra gadebelysning, 
solceller og jordvarme. Vi producerer 
ikke selv produkterne, men køber dem 
ind og sælger dem videre til f.eks. 
elektrikere, så vores kunder kun skal 
handle ét sted.
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DANMARK HAR BRUG FOR 
DINE GODE IDEER 

Danmark er et velfærdssamfund. Her har langt de fleste et godt liv, og alle har adgang 
til gratis skoler, sygehuse, læger osv. Det koster rigtig mange penge at drive sådan et 

samfund. Derfor har vi brug for virksomheder, som tjener penge og skaber jobs. Og 
virksomhederne har brug for at have ansatte, som får verdens bedste ideer. Halvdårlige 

ideer tjener man nemlig ikke særlig mange penge på.

RASMUS DAHL FRA DANSK INDUSTRI ARBEJDER MED INNOVATION:

HVORFOR HAR VI BRUG FOR INNOVATIVE MENNESKER I DANMARK?
“I Danmark tjener vi penge på at opfinde nye produkter og finde ud af, hvordan vi producerer 
dem bedst og billigst. Derfor har vi brug for innovative mennesker, som kan udtænke 

produkter, som mange gerne vil købe – tænk bare på LEGO. Og vi har brug for innovative 
mennesker, der kan udvikle og betjene de maskiner, der skal fremstille produkterne. Vi skal 
altså tjene penge på at få gode ideer, men det er mindst lige så vigtigt, at vi ved, hvordan vi 
kan føre ideerne ud i livet.”

ER DER NOK INNOVATIVE MENNESKER I 
DANMARK?
“Nej! Og der er heller aldrig for mange gode ideer. Faktisk kan vi alle 

bidrage. Lige fra folkeskoleeleven, der har et godt forslag til bedre undervisning 
til ingeniøren hos Bang & Olufsen, som har en idé til at gøre virksomhedens 
fjernsyn lidt bedre. Vi skal alle være bedre til at fortælle om vores ideer og turde 
uddanne os, så vi kan gøre ideerne til virkelighed.”

HVORFOR ER INNOVATION VIGTIGT FOR VORES 
VELFÆRDSSAMFUND?
“En virksomhed, som ikke forsøger at finde på nye ideer, tjener ikke 

særlig mange penge. Det er de virksomheder, som får de gode ideer, der får 
opgaverne og har råd til at have mange ansatte. I dag er verden globaliseret, og 
derfor er der stor risiko for, at det bliver en virksomhed i udlandet, der løber med 
opgaven og de job, vi gerne vil have haft i Danmark. Og når folk er arbejdsløse, 
så bliver der ikke betalt helt så meget i skat. Og det er skatten, der betaler for 
velfærdssamfundet.”

1

2

3

16

VELFÆRDSSTAT: En stat, der giver borgerne en høj grad af både social og 
økonomisk tryghed. Velfærdsstaten leverer en række ydelser til borgerne som 

f.eks. børnepasning, lægehjælp og undervisning i blandt andet folkeskolen. 
Kilde: denstoredanske.dk
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DENIZ GÖZ, 14 ÅR:
”Jeg køber næsten aldrig 
over nettet, selv om jeg 
gerne ville. Men min 
mor er bange for, at 
det bliver hacket.”

SARA SARIC, 15 ÅR:
“Det vigtigste er, at det er god 

kvalitet. Kopivarer ville jeg aldrig 
købe. Min familie kommer fra 

Makedonien. Der køber vi 
meget tøj.”

HVAD ER VIGTIGT FOR 
DIG, NÅR DU SHOPPER?
9 danske unge fortæller om deres shoppingvaner.

MAGNUS BOTOFT 
HANSEN, 15 ÅR:

“Pris betyder rigtig meget, 
når det er mine egne penge. 

Jeg tager måske ikke altid det
allerbilligste, men måske 

det næstbilligste.”

ANNA TERP 
ANDERSEN, 14 ÅR:

“Jeg køber tit accessories. 
Ofte i H&M. Jeg tænker, 

at de overholder 
reglerne.”

ALEXANDER WANG-
HOLM, 14 ÅR:

“Jeg køber ikke tøj, der er alt for 
billigt. Jeg tænker, at det er så 

billigt på grund af børnearbejde.”

ANDREAS BLAABJERG-
MADSEN, 15 ÅR:

“Jeg køber spil over nettet. 
Jeg sammenligner priser og 

køber spillet det sted, 
hvor det er billigst. Det 

er nogle gange i 
udlandet.”

LÆRKE MØLLER ERIKSEN, 15 ÅR:
“Jeg shopper hver dag. Jeg køber 
vildt meget tøj og hesteudstyr. En 
del af det køber jeg på engelske og 
amerikanske websites.”

TRINE BJØRN 
DANØ, 14 ÅR:
“Jeg er rigtig opmærksom 
på, at de hudprodukter, jeg 
køber, ikke ødelægger min 
hud. Man kan få meget
i Tiger, men jeg køber 
det ikke. Det virker 
for billigt!”

MELISSA DAHL, 15 ÅR:
“Jeg har lige fået et job, så nu 

har jeg igen penge. 
Jeg vil nemlig helst 

købe de lidt 
dyrere ting .”
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“ALLE VORES 
KUNDER ER 

RYAN GOSLING” 

18

Kasper Brandi Petersen er direktør i The Cloakroom. 
Han har 31 personal shoppers ansat. De klæder 

kunder på i både Danmark og Holland. Kasper er 
det, man kalder iværksætter – en der får en 

rigtig god idé og fører den ud i livet. 

1

INVESTOR: Hvis du skal starte en 
virksomhed op, kræver det ofte ret mange 

penge. Du er derfor nødt til at have nogen, 
der investerer penge i din virksomhed/din idé 

mod, at de får en del af overskuddet, når din 
virksomhed begynder at tjene penge. 

De kaldes investorer.
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HVORDAN FIK DU IDEEN
– OG HVAD HAR RYAN GOSLING 
AT GØRE MED DIN IDÉ?

“Jeg var i USA og læste i et magasin, at Ryan Gosling 
engang var virkelig skidt klædt på. Men så fik han en 
personal shopper og blev derefter kåret til Hollywoods 
bedst klædte mand. Jeg tænkte: Det koncept laver jeg 
også i Danmark”. 

KAN DU GODT LIDE AT 
SHOPPE SELV?
“Nej! Jeg har altid haft det sådan, at det var 

noget, der skulle overstås. Og sådan er der også rigtig 
mange af vores kunder, der har det.”

HVEM ER JERES KUNDER?
“Mange af dem har travlt, og vil hellere bruge 
tiden på noget andet end at købe tøj, når 

de har fri. Nogle af vores kunder er kendte mennesker, 
eksempelvis fodboldspillere og komikere. Når en af vores 
personal shoppers får en kendt kunde, lyder der ofte et 
hvin af glæde. Det er ekstra sjovt at klæde de kendte på.”

HVAD BETYDER DET, AT ALLE JERES 
KUNDER ER RYAN GOSLING?
“Vi behandler alle vores kunder, som var 

de Ryan Gosling. Det er en af de få regler, der er for de 
ansatte her. De ansatte har meget frie tøjler. Det betyder, 
at der muligvis vil blive begået fejl, men det er i orden. 
Hvis man ikke tør fejle, mister man lysten til at prøve ting 
af og tage initiativ.”

HAVDE DU NOGENSINDE TROET, 
AT DU SKULLE LEDE EN 
VIRKSOMHED SOM DENNE?

“Nej! Men jeg har altid syntes, at det var sjovt at 
lave penge. Allerede som 12-årig læste jeg Børsen 
og var meget imponeret, når jeg så folk med slips på. 
Handelsskolen var et naturligt valg for mig på grund af 
mine interesser, og tænk at have et fag, der hed 
bogføring, da man kun var 16 år!” 

HVAD HAR VÆRET SVÆREST 
VED AT STARTE OP?
“Vi havde brug for 15 millioner kroner for at 

starte op. Og vi fik nej de første 99 steder, vi spurgte. 
Vores investor endte med at være en fra Holland. Og det 
er meget typisk. Danmark er et meget lille marked, så det 
er svært at overbevise investorer om, at de skal investere i 
noget nyt og uprøvet.” 

I FYLDER TO ÅR OM LIDT. 
HVORDAN SKAL DET FEJRES?
“Vi har inviteret 500 mennesker til en fest på 

en tagterrasse. Men det er også helt særligt, at vi fejrer os 
selv på denne måde. At være iværksætter kræver, at man 
er villig til at arbejde konstant. Jeg spiser f.eks. alle mine 
måltider på kontoret. Og de første tre måneder sov jeg på 
kontoret for at spare penge. Men det er det hele værd!”

2

3

4

5

6

7

Ryan Gosling blev først virkelig 
smart klædt på, da han hyrede 

en personal shopper.

Et eksempel på et udvalg af 
tøj og sko sendt fra The 

Cloakroom ud til en af 
deres kunder.

Kasper Brandi Petersen er 
direktør i The Cloakroom: 

“Allerede som 12-årig 
læste jeg Børsen.”
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et bliver hele tiden sværere at dyrke nok kaffe 
til at slukke verdens kaffetørst. Efterspørgslen 
vokser, og klimaforandringer gør kaffedyrkning 
kompliceret. Derfor er virksomheden Peter 

Larsen Kaffe begyndt at uddanne afrikanske kaffebønder, 
så de bliver bedre til at dyrke kaffen. Det kan være helt 
simple ting som at fjerne ukrudtet omkring træerne eller 
plante træer, der giver god skygge til kaffetræerne. Og selv 
om det kan synes simpelt, så virker det:

“Vi startede vores projekt op sidste år. Og allerede nu 
kan vi se, at afkastet (høsten, red.) er fordoblet. Det er ret 
vildt,” fortæller Anders Blaabjerg. 

Anders er 24 år og ansat som marketingkoordinator i 
Peter Larsen Kaffe, der importerer kaffe og sælger det til 
supermarkeder og kantiner.

Han er stolt af, at projektet giver en bedre kaffehøst og af, 
at virksomheden hjælper Afrika, men understreger:
“Vi uddanner ikke de afrikanske bønder primært, fordi vi 
vil være good guys. Vi gør det for at sikre, at der er kaffe i 
fremtiden. Men samtidig er det jo også hjælp til selvhjælp i 
Afrika, og det er fedt!”

DU SKAL GØRE DIG UUNDVÆRLIG
Anders’ første møde med Peter Larsen Kaffe skete for fire 
år siden, hvor han var barista (en, der laver god kaffe) i en 
af virksomhedens kaffebarer på Roskilde Festival. 

Anders passede jobbet som barista samtidig med, at han 
læste markedsføringsøkonomi. Da han som en del af sin 
uddannelse skulle finde en praktikplads, var Peter Larsen 
Kaffe et oplagt sted at forsøge at få en plads. 

På det tidspunkt havde de aldrig haft en praktikant før, men 
marketingchefen gik med til det.

D

ANDERS SÆLGER 
KAFFE, DER 

HJÆLPER AFRIKA 
Virksomheden Peter Larsen Kaffe uddanner afrikanske bønder, så de får 

mere ud af kaffetræerne. Mere kaffe betyder nemlig, 
at både de fattige bønder og Peter Larsen Kaffe tjener 

mere. Anders er stolt af at arbejde med projektet.

I FOLKESKOLEN 
VAR JEG …

… nok lidt en nørd. Jeg var vild med 
computer og den slags, men samtidig kan 

jeg også huske, at min dansklærer sagde til 
mig, at jeg kunne sælge sand i Sahara. Der 

var allerede lidt sælger over mig.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: forkortes ofte til CSR. På 
dansk kan det beskrives som virksomhedernes sociale ansvar: Man skal 

tage hensyn til miljø og mennesker, når man driver virksomhed.
BÆREDYGTIGHED: Når noget er bæredygtigt, betyder det, at den 

måde man lever på /producerer nye ting på ikke sætter uheldige spor 
i fremtiden. Det kan f.eks. være tunfiskeri. Tunen er lige nu i fare for at 

blive udryddet, fordi der bliver fisket for mange af dem. Hvis tunfiskeri skal 
være bæredygtigt, så skal der fanges langt færre tun – ellers vil tunen 

uddø, og der vil ikke være tun til dine børnebørn. Bæredygtighed handler 
om at tage nogle valg, som lige nu og her virker begrænsende, men som 

fremtidige generationer vil sætte pris på.

KLIMAFORANDRINGER TRUER KAFFEN: 
Kaffebønnerne kan kun dyrkes i et bælte omkring

ækvator. Og kun i de kølige områder. De områder bliver 
stadig mindre og mindre i takt med, at temperaturen i verden 

stiger på grund af klimaforandringer. Kaffe er samtidig en meget 
værdifuld vare. Efterspørgslen stiger, og når flere ønsker at købe, så 

bliver kaffebønnerne dyrere. I Peter Larsen Kaffe vurderer man, at hvis 
temperaturen stiger med to grader, vil 80 procent af de områder, hvor

man i dag dyrker kaffe, ikke være dyrkbare om 20 år. 

SAMFUNDSANSVAR
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MIN VIRKSOMHED …
… importerer kaffe og sælger det til supermarkeder, 
virksomheder og kantiner. I 1995 begyndte vi at 
importere Fairtrade-kaffe (særlig bæredygtig 
kaffe – se boks om bæredygtighed). I dag 
er alt vores kaffe bæredygtig. Vi bruger 
blandt andet energi fra vindmøller og 
biogas til opvarmning. 

ANDERS SÆLGER 
KAFFE, DER 

HJÆLPER AFRIKA 

22

“Det var sindssygt fedt! Jeg kom med alle 
vegne – lige fra sponsorforhandlinger med 
fodboldklubben FC Midtjylland til festivaler 
i København. Og så tænkte jeg: Her vil 
jeg have et job, når jeg er færdig med min 
uddannelse!”

Heldigvis syntes marketingchefen også, at 
Anders var dygtig.

“Jeg fik at vide, at jeg skulle gøre mig 
uundværlig. De skulle simpelthen ikke kunne 
klare hverdagen uden mig. Og det har været 
en megafed udfordring. Jeg har skabt min 
egen stilling. Og det har jeg kæmpet helt vildt 
for.”

Bæredygtighed fylder meget hos Peter 
Larsen Kaffe, men mange af Anders’ opgaver 
er også meget jordnære:

“Tit bliver jeg spurgt om, hvad jeg laver. Man 
kan sige, at jeg laver alt det, der skal til for at 
et salg lykkes.”

Han laver f.eks. lækre skilte, så kunderne 
i supermarkedet med det samme kan se, 
hvilken slags kaffe der passer bedst til dem. 

Det er også Anders, der designer 
den emballage, kaffen er pakket 
ind i. Og så er der de lidt mere skæve 
opgaver:

“Vi har masser af mobile kaffebarer. En af 
dem er en gammel bus, som det er mit job at 
indrette, så det bliver et rart sted at drikke en 
kop kaffe.”

Bussen har de originale sæder og er 
udsmykket med eksotiske sække, der 
har transporteret kaffe fra fjerne egne 
til Danmark. Anders er tydeligvis meget 
begejstret for markedsføring, men han 
kunne ikke sælge hvad som helst.

“Kaffe er jo noget, mange har et forhold til 
og en mening om.” 

Og kombinationen af at arbejde med et kendt 
produkt og samtidig beskæftige sig med 
bæredygtighed er helt perfekt for Anders.

“I mit arbejde har jeg for første gang i mit liv 
været tvunget til at forholde mig til verden 
på en anden måde. Afrika er ikke bare sultne 
børn.”

MIN 
FREMTID

“Om fem år arbejder jeg stadig i 
Peter Larsen Kaffe. Jeg er begyndt 

at rejse meget mere til de lande, hvor
 vi importerer kaffen fra. Jeg har 

selvfølgelig også besøgt projektet i Kenya.”

SAMFUNDSANSVAR
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“I mit arbejde har jeg for første 
gang i mit liv været tvunget til 

at forholde mig til verden på en 
anden måde. Afrika er ikke 

bare sultne børn.”

Kaffetræer og bærrene, 
som indeholder de frø, der 

bliver til kaffebønner.
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AT SMIDE AFFALD 
UD ER … DUMT!

Der er slet ikke ressourcer nok - som f.eks. olie - på jorden til, at vi 
alle sammen kan blive ved med at forbruge, som vi gør nu. Hvis vi 

fortsætter, vil vi have brug for 2,3 jordkloder i 2050. Virksomhederne
har lugtet lunten. I fremtiden bliver affald en supervigtig ressource.

I Carlsberg forsøger man at udvikle en ølflaske lavet 
af træ. Alle materialer – også kapslen – skal kunne 
nedbrydes i naturen. Ligesom et æbleskrog.
“Hvis projektet kommer til at bære frugt (…) vil det 
medføre en signifikant udvidelse af de muligheder, vi 
har for at emballere (…) vores produkter, og det vil være 
endnu et vigtigt skridt i vores rejse mod en cirkulær, nul-
affald økonomi,” siger Andraea Dawson-Shepherd fra 
Carlsberg.

BYT DIT GAMLE 
MØBEL TIL ET NYT

IKEA har i Ålborg og i Odense kørt projekter, 
hvor kunderne kunne aflevere deres brugte 

IKEA-møbel og til gengæld modtage 
værdibeviser til at købe nye IKEA-møbler for. På 
14 dage kom mere end 100 kunder i Odense og 

byttede møbler. De brugte møbler blev solgt i 
IKEA’s rodebutik. 

“Vi har en målsætning om, at alle vores 
produkter, inklusiv emballage, skal være lavet 

af enten genanvendelige, genanvendte eller 
genbrugte materialer inden udgangen af 
2015,” siger John Kristian Sørensen, der 

er varehuschef i IKEA Aalborg.

SAMFUNDSANSVAR
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NINA LETH-ESPENSEN FRA 
DANSK INDUSTRI 
ARBEJDER MED MILJØ:

DESIGN
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Kilde: Europa-Kommissionen

Vi bevæger os mod en 
cirkulær økonomi. Her 
bliver affald en del af en 
ny produktion. F.eks. kan 
såler fra sneakers blive 
til faldunderlag på en 
legeplads.

CIRKULÆR ØKONOMI – BRUG OG GENBRUG

HVORFOR BLIVER AFFALD SÅ 
VIGTIGT I FREMTIDEN?
“Mange – også virksomheder – har indset, at affald er en ressource, 

som vi ikke har råd til at undvære. Vi kan ikke fortsætte med at smide ud, som vi 
har gjort hidtil. Det er faktisk dumt, at vi smider så meget væk.”

HVORFOR KAN VI IKKE BLIVE VED 
MED AT  KØBE OG SMIDE UD?
“Vi bliver stadig flere mennesker på jorden. Og mange vil have de ting 

og den slags liv, som du og jeg lever med de goder, som vi har. Men der er slet 
ikke nok råstoffer til, at vi alle sammen kan leve sådan. Vi skal blive bedre til at 
bruge det, vi har.”

HVORDAN BLIVER VI BEDRE TIL 
AT BRUGE VORES AFFALD?
“Vi snakker om, at vi bevæger os fra en lineær til en cirkulær økonomi 

(se figur). I en cirkulær økonomi bliver affaldet en del af en ny produktion. Det kan 
eksempelvis være, at det tøj, du er færdig med at bruge, bliver til en sovepose. I 
en lineær økonomi starter man hele tiden forfra med at producere nyt, og det er 
ikke godt for miljøet.”

HVAD GØR VIRKSOMHEDERNE FOR 
AT SMIDE MINDRE VÆK?
“Det kan være svært for en virksomhed at ændre sin måde at arbejde 

på. Men en del tænker i at leje i stedet for at eje. Forestil dig eksempelvis, at en 
kommune lejer gadebelysning af en virksomhed til en fast pris per måned i stedet 
for at købe den. Mon ikke, at virksomheden – som jo har ansvaret for belysningen 
– vil sørge for at lave den mest energibesparende og dermed billigste belysning, 
så de tjener mest muligt?”

2

1

3

4

RÅVARER
Eksempelvis 
olie

FORARBEJDNING 
Eksempelvis 
produktion af plasticposer

BENYTTELSE
Eksempelvis 
den indkøbspose, 
du køber i Netto

AFFALD
Når du smider 

indkøbsposen ud med 

det sammeKilde: http://www.csr.dk/fagfolk-skriver-gr%C3%B8n-forretning-er-ny-forretning

Foto: Dansk Industri

LINEÆR ØKONOMI – BRUG OG SMID UD

ØL PÅ TRÆFLASKER 
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ADMIR STYRER 
WEB OG DÆK 

a Nordisk Dæk Import skulle lave ny hjemmeside, 
var det helt oplagt at Admir Ramic var med til at 
udvikle den. Admir er nemlig professionsbachelor i 
international handel og marketing:

“Jeg har styr på alt det kreative, der skal til for at skabe salg. 
Det er meget spændende at få lov til at bruge den viden,” 
fortæller 24-årige Admir.

Til hverdag sidder han i eksportafdelingen. Det vil sige, at han 
sælger dæk til kunder uden for Danmark. Admir er ansvarlig 
for salg til Tyrkiet, Østrig og Belgien. Og det skal gribes vidt 
forskelligt an i de forskellige lande.

“I Norden er alt meget formelt. Her skal man booke møder 
med kunder. I Sydeuropa kan de lide, at man kigger forbi til en 
kop kaffe. Det er vigtigt at kende de forskellige kulturer, hvis 

man vil ind på et marked,” understreger  Admir, der er født i 
Bosnien, men kom til Danmark som fireårig som flygtning på 
grund af borgerkrigen (1992-1995).

KREATIVITET ER VIGTIG
Admir Ramic har altid interesseret sig for handel. Hele hans 
familie arbejder med handel, men det var en rejse til Kina i 
handelsskoletiden, der åbnede Admirs øjne for international 
handel.

“Kina var et fantastisk land, men forskellene mellem fattig 
og middelklasse var enorme. Mens middelklassen på mange 
måder lever som os, levede de fattige som i middelalderen. 
De havde ingenting!” husker han og fortsætter:

“Jeg blev virkelig interesseret i kultur og i de forskelle, der er 
mellem os – ikke bare fra land til land, men også inden for et 

D

Admir Ramic er salgselev i virksomheden Nordisk Dæk Import. 
Her arbejder han både med salg og kreative projekter som f.eks. 
ny hjemmeside. Mød eleven, som er vild med at arbejde med 

international handel i en virksomhed, hvor 
han bliver vist masser af tillid.

I FOLKESKOLEN 
VAR JEG …
… lidt af en rod. Men jeg kunne 
godt lide handel. Penge har 
altid interesseret mig meget.

MIN VIRKSOMHED 
SÆLGER …

… især dæk. Både til kunder i Dan-
mark, men også ude i verden. Vi har 

et kontor i Kina.

IMPORT OG EKSPORT: Nordisk Dæk Import køber dæk i andre lande. 
Det vil sige, at de importerer dæk. Nogle af dækkene sælger de til andre 

lande. Det vil sige, at de eksporterer dem.
MARKEDER: Som virksomhed vælger man hvilke markeder, man vil gå 

ind på med sine produkter. Tyskland kan være et marked.
MARKETING/MARKEDSFØRING: Man kalder også marketing for 

markedsføring. Det vil sige at føre et produkt frem på et marked. Nordisk 
Dæk Imports marked er f.eks. bilværksteder og landbruget. 
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“Jeg har styr på alt det 
kreative, der skal til 
for at skabe salg.”
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lands grænser. Og jeg forstod, hvor vigtigt 
det er at kende til et lands kultur, hvis man vil 
ind på dets marked.”

Efter handelsskolen gik Admir direkte videre 
og tog en bachelorgrad i international handel 
og marketing. Målet var at komme ud og få 
international handel under neglene, så snart 
eksamensbeviset var kommet i hus. Men 
sådan gik det ikke.

“Alle virksomheder efterspurgte erfaring. 
Gerne to-tre år.”

Admir søgte derfor elevplads hos Nordisk 
Dæk Import. Her har han været i knap et år. 
“Det er lidt nørdet at sælge dæk, men det gør 
ikke så meget, for jeg får både lov til at arbejde 
med international handel og være kreativ.”

GOD MARKETING KRÆVER 
KENDSKAB TIL MÅLGRUPPEN
Admir er vild med store udfordringer, og han 
synes, at hans kollegaer og chef viser ham 
masser af tillid.

“Når jeg siger, at jeg kan klare en opgave, 
så får jeg lov – også selv om det er en stor 
opgave.”

Det sidste halve år har Admir fået lov til at slå 
sig løs med en stor kreativ opgave. Sammen 
med en kollega fra marketingafdelingen 
har han været med til at beslutte, hvordan 
virksomhedens nye hjemmeside skal 
designes. Det har blandt andet også været 
hans opgave at sikre, at brugervenligheden 
på hjemmesiden er i top.

“Som sælger kender jeg vores målgruppe 
og ved præcis, hvilke oplysninger og i hvilken 
rækkefølge kunderne vil have dem.” 

Opgaven med hjemmesiden var spændende, 
men den var også vigtig for Admir af andre 
årsager.

“Ved at vise, at jeg kan mange forskellige 
ting, er der større chance for, at jeg bider mig 
fast i jobbet.”

Det betyder rigtig meget for Admir at gøre et 
godt indtryk. Han vil være en succes. 

MIN FREMTID
“Jeg ønsker en lederstilling inden for branchen. Det er ikke sikkert, 
det lykkes, men jeg vil hade mig selv for ikke at forsøge.”

ADMIR STYRER 
WEB OG DÆK 

MARKEDSFØRING
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Admir har været med til at udvikle 
Nordisk Dæk Imports hjemmeside rettet 
mod eksportkunder. Det vil sige, at han 

laver markedsføring, der er rettet mod andre 
virksomheder i udlandet. 

Når en virksomhed laver marketing til an 
anden virksomhed, hedder det B2B marketing 

(business to business). 
Som forbruger møder du B2C marketing (business to

 consumer), som f.eks. kan være tilbudsavisen fra 
SuperBrugsen eller en annonce på Facebook.
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GUIDE TIL GOD 
MARKEDSFØRING

KONKURRENTERNE
Find ud af, hvem der ellers sælger 
parasoller. Er dine konkurrenters 
parasoller måske enten billigere eller 
bedre end dine? Eller begge dele? 

2

MÅLGRUPPEN 
Hvordan foretrækker spanierne (målgruppen) deres parasoller? Store eller små, 
grønne eller blå, plast eller stof? Skal man f.eks. lade være med at forsøge at 
sælge FC Barcelona-parasoller i Madrid? 

3

MEDIEVALG 
Hvordan vil du komme 
i kontakt med dine 
kunder? Du kan vælge at 
markedsføre parasollerne 
i TV-reklamer, på 
cornflakes-pakkerne eller 
måske på de sociale 
medier? Du kan også 
sende breve til en udvalgt 
gruppe. Vælg det medie, 
eller de medier, som din 
målgruppe bruger mest, 
så du er sikker på, at dit 
produkt bliver set af de 
rigtige kunder.

4

TIMING 
Hvornår og hvor mange gange om året skal du lave markedsføringskampagner? 
Hvornår er efterspørgslen på parasoller størst? Som julegave eller måske
til foråret?

5

BLIKFANG
Når du laver kampagner, skal du huske, at der er rigtig 
mange reklamer derude, så du skal tænke meget 
kreativt for at være sikker på, at målgruppen stopper 
op og bemærker dine parasoller. 

6

En virksomhed kan have lageret fyldt med en masse 
lækre produkter, som alle ønsker sig. Men hvad 
nytter det, hvis dem, der ønsker sig produkterne 
ikke ved, at virksomheden har dem? Derfor bruger 
virksomhederne mange penge på at fortælle 
om deres produkter. Det kaldes markedsføring. 
Og du møder det hver dag.

MARKEDET 
Først skal du undersøge markedet. Er der overhovedet en 
efterspørgsel efter dine varer? Hvis du sælger parasoller, 
skal du se på hvilke markeder, der har brug for dem – og 
hvor mange kunder, der er på markedet. Markedet for 
parasoller er eksempelvis større i Spanien end i Norge på 
grund af vejret og antallet af solskinstimer i Spanien.

1

arkedsføring er 
mange ting. Det 
kan være de 

reklameannoncer, som du møder på 
busser, i de blade du læser, på sociale 

medier eller når du googler på nettet. 
Virksomheder kan også betale penge for, at 

deres produkter bliver brugt af kendte skuespillere 
i film. Det kaldes product placement. Markedsføring 

findes overalt – og det er slet ikke sikkert, at du bevidst 
lægger mærke til, hvor meget du bliver påvirket af den.

Hvis du skulle lave en plan for en virksomheds 
markedsføringsaktiviteter, er der en række 

ting, du skal undersøge først:
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HOTNESS COMES IN ALL 
SHAPES AND SIZES
Annonce for Levi’s kampagne 
rettet mod den gennemsnitlige 
amerikanske kvinde. Hun vejer 75 kilo, 
men det er der vist ikke nogen af 
modellerne i kampagnen, der gør?
Kilde: http://blog.hubspot.com/marketing/marketing-campaigns-missed-the-mark-list

M

NÅR MARKEDSFØRING GÅR GALT
God markedsføring handler lige så meget om et grundigt forarbejde, 
som det handler om kreativitet. Og det giver ofte god mening at 
lave forarbejdet i samarbejde med virksomhedens sælgere, som kender 
markederne og kunderne godt (som du kan læse om i interviewet med Admir 
på side 26-29). Men selv om man har gjort sit forarbejde godt og været 
meget kreativ, så ender det alligevel nogle gange helt skidt.   

Er det en god idé at 
forsøge at sælge FC 

Barcelona-parasoller til 
Real Madrid-fans?

MÅLGRUPPE: En målgruppe er en afgrænset 
gruppe mennesker. Det kan være fans af en bestemt 

fodboldklub eller læsere af Jyllands-Posten. 
MEDIE: Et medie kan eksempelvis være alt fra en avis 

til et socialt medie som facebook eller det kan være flyers, 
som bliver uddelt uden for et fodboldstadion.

COME A LITTLE CLOSER  
Annonce for et begravelsesfirma. 
Er det etisk korrekt at bede om, 
at man skal træde nærmere?
Kilde: http://unbounce.com/funny/legendary-marketing-fails/
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LYST TIL ET JOB SOM 
ADMIR, HENRIETTE, 

SIMON OG ANDERS?

UDDANNELSEN BESTÅR AF:
• Et grundforløb, der tages på en   
 erhvervsskole. Det varer enten 20 eller  
 40 uger.

• Et hovedforløb (det er her, du er elev),  
 der veksler mellem praktik- og 
 skoleforløb. Du kan vælge mellem   
 forskellige specialer.

De arbejder alle inden for handel – ligesom 400.000 andre i Danmark. 
Der er mange veje til et spændende job i en handelsvirksomhed. 

En af dem er handelsuddannelsen. Som handelsuddannet 
kan du arbejde med handel i rigtig mange sammenhænge, 
herunder med handel mellem virksomheder i ind- og udland.

NAVN: Handelsuddannelsen
VARIGHED: Cirka 3 år 

SPECIALER: Handelsassistent (salg), 
indkøbsassistent, logistikassistent

ADGANGSKRAV: 9./10. klasse eller 
tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik

SKOLEPRAKTIK: Mulighed for skolepraktik
ØKONOMI: SU og elevløn

UDDANNELSENS OPBYGNING
Alle specialer: 3 år

Grundforløb             Praktik Skole
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Læs mere på: https: //www.ug.dk/uddannelser/
erhvervsuddannelser/handelsuddannelsen

Handelsuddannelsen tager du på en af landets mange 
erhvervsskoler. På skolen lærer du om salg, indkøb, logistik, 
forretningsforståelse, kundekommunikation og samarbejde. 

Under praktikopholdet bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som 
hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads 
eller eventuelt i et praktikcenter. 

Du afslutter uddannelsen med en fagprøve og 
modtager et fagprøvebevis.


