
Temaopgave 2 

Virksomhedens Drift. 

Vi skal nu i gang med Temaopgave 2 som omhandler, drift of virksomhed (BUTIKKEN) Ligesom som 

i sidste Temaprojekt kommer i til at arbejde i grupper (2-4 elever pr. gruppe) Grupperne skal vaere 

dannet senest 2 lektion mandag den 1.3.21 

Projektet kommer til at straekke sig over ugerne 9 og 10. 

Opstart of Temaprojektet mandag den 1.3.21 

Aflevering of Temaprojektet torsdag den 11.3.21 kl. 14.00 

Fremlaeggelser hele fredagen den 12.3.21 Id. 8.30 —14.00 

Da i ikke decideret har vaeret ude pa skolen og styre butikken pa daglig basis, A vi selvfolgelig tage 

hensyn til Bette ved opgavebesvarelse og fremlaeggelser. I far herunder lidt historik om BUTIKKEN 

som udgangspunkt. 

Gennem hele forlobet skal i hele tiden, rette alle opgaver mod BUTIKKEN pa skolen. 

Som udgangspunkt vil i fa stprstedelen of jeres Visuel Salg timer til Bette projekt. Hvorvidt i far 

timerne i jeres grundfag tager vi hen of vejen. 

Der A i forlpbet blive lavet nogle Workshops, med relevant undervisning, der er rettet mod 

Temaopgaven. 

BUTIKKENS Historie: 

Da man pa flere afdelinger pa ZBC har elevstyret butikker of forskellige navne Ubay osv. Ville vi i 

foraret 2020 ogsa vaere med pa vognen. Vi syntes at nar man undervises pa en Erhvervsskole 

kunne det vaere spaendende at gore undervisningen pa praksis snaert som muligt. 

Vi havde lokalet, som mere eller mindre ikke rigtigt blev brugt til noget. Ideen blev sosat og vi 

kontaktede vore tommerafdeling, med hensyn til at fa beklaedt vaegge og disk, med rat trae. Dette 

blev malet of vores malerafdeling og vi fik indkobt noget inventar. 

Derefter fandt vi ud of via en markedsanalyse, som bade elever og laerere var med til, for at finde 

ud of hvad onskerne var omkring varer valget i BUTIKKEN. 



Vi fik indkobt diverse varer og kaffemaskine. Vi havde selv masser of ideer til andre vare i 

BUTIKKEN. Vi har i Slagelse flere afdelinger der producerer ting som vi ogsa gerne ville videre 

saelge i BUTIKKEN. 

• Et samarbejde med Kokke/Tjener skolen (Produkter som kunne saelges op til forskellige 

hojtider) 

• Et samarbejde med Foodhall pa Bredahls gade (Bestilling of Sandwich via en mobil app) 

• Et samarbejde med Landbrug (Gran til jul og deres fantastiske jule spegepolser) 

• Et samarbejde med Gartner (Blomster til haven osv.) 

Hele forlobet var finansieret of en EU styret fond, dvs. at alle timer elever og laerere brugte i 

forbindelse med BUTIKKEN skulle registreres. 

Undervisnings forlobet beskrives, sa alle afdelinger bade pa ZBC og andre Erhvervsskoler kunne 

anvende undervisnings materialerne i Ivaerksaetteri. 

Men, Men, Men, vi fik da abnet og den tilknyttede klasse passede BUTIKKEN flot, sidelobende med 

deres almindelige undervisning. Desvaerre blev den hurtigt efter opstart lukket ned igen p.g.a. 

Coronaen. 

Pa samme made som I nu skulle have staet derude pa skolen og drevet BUTIKKEN videre, laere 

kasseapparatet at kende, lave status, indkobe varer, pynte vinduer, skrive skilte, samt sta for den 

daglige drift. 

Men heller ikke denne gang lykkedes det at komme godt i gang (Corona). Ov, Ov, Ov 

Nok om dette ellers kan I spurge ind til sa meget i lyster omkring BUTIKKEN, hvis I mangler info til 

I0sningerne of nedenstaende grundfags opgaver. 

Afsaetn i ng: 

1. Hvad menes der med begrebet "Personlig Salg" i forhold til BUTIKKEN? 

2. Hvad menes der med begrebet "Virksomhedens ansigt udadtil"? 

3. Beskriv en salgssituation, som kommer igennem Salgstrappens 6 trin! 

4. Hvilke behov far man daekket ved et k0b i BUTIKKEN (Maslows. behovspyramide)? 

5. Hvornar er et behov effektivt/latent? 

6. Hvad er forskellen pa Rationelle og Sociale k0bemotiver? 

7. Hvordan ville Beslutningsprocessen se ud, ved et kob of en pose Haribo Matador Mix? 

8. Hvad er forskellen pa Tab og Svind? 



Dansk: 

1. Medier, Artikel analyse, Nyhedstrekant 

2. Artikelanalyse, de 5 nyheds kriterier 

3. Pressemeddelelse, abning of butikken 

Erhvervsformatik: 

1. Undersog hvilke digitale artefakter, der er i virksomheden. Beskriv den alle og udvaelg et, 

sour du laver en analyse A (teknologianalyse - formalsanalyse - brugsstudier —

konsekvensanalyse). 

2. Beskriv fordelene ved at virksomheden har en IT-sikkerheds politik. 

3. Lav et eksempel pa en indholdsfortegnelse til virksomhedens IT-sikkerhedspolitik 

4. Udvaelg et of emnerne fra indholdsfortegnelsen — og skriv dette afsnit. 

5. Vurder, helt generelt, virksomhedens brug of data? 

Engelsk: 

Theme 2 Operating or running a store1  

The English part in this theme: 

We will in this assignment in theme 2 touch upon the subject of store management' and visual 
merchandise. This is a huge area and a totally large-scaled education of its own, but we will look at this 
in an overall perspective and in a process, so that you will know a little bit about it. 

Here are some links to watch: 

Video A: The three types of shop windows:  https://w~v-,v.iToutube.com/watch?v=CSBPnm-,vVHLM  —
3:50 min 

Video B: Merchandise display techniques 

https://w,Vw.youtube.cotn/watch?app=desktop&-v=ghTCtflyNTk  — 4:43 min. 

1  Drift of butik 
z Butiksindretning med det formal of sikre kundestrom og fa kunderne gennem A meget of butikken som muligt 



Video C: The 8 golden rules of dozen-to-ear-h merchandise: 

https://Nv~v~v.voutube.com/watch?v=acX  IhtIj2g — about 2 min. 

Here are your tasks: 

1. Think about the store on the ZBC' premises and present your answers in a PP 

2. According to video A 

a. Explain the three possible types the video presents in order to decorate a store window 

and state which type the store at ZBC uses 

b. Explain further whether it is a good choice/state why or a bad choice/state why 

3. According to video B 

a. 	In which way are the items of the store, the products, presented — explain this according 

to the things you learned from video B 

i. Include 
1. Belt-to-eye; vertical merchandise; horizontal merchandise; picture frame 

set-ups; price tags; product colours, sizes; similarities etc. 

4. According to video C 

a. Does the store at ZBC include the 8 golden rules of down-to-earth merchandise — video 

C? 
b. How is the flow for a customer in the shop at ZBC product wise? 

c. Describe some pros and cons according to visual merchandise of the shop at ZBC 

5. How would your suggestion(s) for any alteration or change of the current store management at 

ZBC be? 

AJMN2021 

Virksomhedsokonomi: 

1. Forklar virksomhedens (butikkens) ejer form, virksomhedstype og hvilken branche den befinder sig 

i 

2. Forklar hvad der forstas ved virksomhedens momsafregning og hvordan den kan beregnes 

3. Udregn bruttofortjeneste pr. stk. og bruttoavanceprocent for 3 forskellige produkter (hvis det ikke 

er muligt at fa oplyst kostprisen pa produkterne sa argumenter sely for en realistisk kostpris) 

4. Forklar hvad et bilag er og hvad de bruges til i virksomheden (se afsnit 3.1.3 i VO bogen) 

5. Undersog og forklar regnskabsprocessen i virksomheden for et bilag (se afsnit 3.1.3 i Vfb bogen) 

3  Bredahlsgade 3, 4200 Slagelse 



TEMA Opgave 2 

1 et prospekt samles alle informationer om et projektI virksomhed som er relevante 

for en evt. k0ber/investor, sa denne ikke skal indhente oplysninger ondre steder. Et 

prospekt er saledes en form for varedeklaration for virksomheden, der indeholder al 

nodvendig information ift. at der skal kunne trxffes en investeringsbeslutning pa et 

velinformeret grundlag. 

Sog evt. flere informationer om virksomhedsprospel<ter pa nettet. EKSEMPEL 

Prospektet skal vaere en beskrivelse of jeres butik, som giver virksomhedens 

interessenter indblik i virksomheden og investorer lyst til at skyde penge i jeres 

butik. 

Prospektet skal fremlaegges for en virksomhedsleder, fredag i uge 

36. Detaljeret plan folger. 

• Find et digitalt artefakt, der egner sig til at fremstille prospektet. 

• Prospektet skal vaere pa 8 sider og printes i A3, sa den foldes til et A4. 

• Til fremlaeggelsen Onsker virksomhedslederen at hore indspark fra alle i 

butiksgruppen, samt at fa uddybet:de enkelte elementer i prospektet. 

• Skal afleveres som gruppeaf levering i naeste uge, senest torsdag i uge 36. 

• Ved spprgsmal, kontakt jeres virksomhedsleder. 

Minimumskravene til opgaven finder I nedenfor. 

God arbejdslyst :) 

Overordnede krav til prospektet: 

• Overvej n0je fordelingen og placering of tekst, billeder, fakta bokse og grafik 

• SOrg for at praesentere virksomheden professionelt 

• Lav en praesentationsvideo of virksomheden, der kan bruges ved 

praesentationen. 

• Lav en PowerPoint praesentation til brug ved fremlaeggelsen. 

• Prospektet skal medbringes i udskrevet form til fremlaeggelsen. 

Minimumskrav til indholdet i virksomhedsprospektet 

1 



Fra AFS: 

• Lav en kort virksomheds beskrivelse of Butikken 

• Hvilken virksomhedstype er Butikken 

• Hvilken ma'lgruppe henvender Butikken sig til (Anvend Minerva modellen) 

• Vis eksempler pA markedsforingsmaessige muligheder, til Butikkens opstart. 

• Hvordan ser distributionskaeden ud for Butikken 

Fra VO: 

• Hvilke ejer form kunne Butikken have? 

• Hvilket marked befinder Butikken sig pA? 

• Udarbejd et etableringsbudget for opstart of butikken, hvor der refines med et 

maks. varelager pa* kr. 10.000,- 

• Vurder om der opstar et IAnebehov og sammenlign 2 forskellige 

kreditmuligheder. 

• Lav en bidragskalkulation inkl. prisfastsaettelse pA et valgfrit produkt til 

Butikken. 

Fra INF: 

• Udvaelg et digitalt artefakt, der skal vaere en del of Butikken, nar den Abner. 

• Lav en analyse of artefaktet, som indeholder; 

■ En teknologianalyse 

■ En formAlsanalyse 

■ Brugsstudier 

■ En konsekvensanalyse 

• Lav et kortfattet resume of analyserne, som skal fremga* of prospektet. 

2 



TE MA 0 pgave 4-  "Udvikling of Virksomhed" 

Her folger minimumskrav til TEMA Opgave 4 

Overordnet: 

Til kampagnen skal I lave mindst 3 eksempler pA forskellige Outdoor kampagneprodukter (f.eks. 
husgavl, plakat og lysreklame). I vaelger selv hvilke, men det ene skal vaere en trykt plakat. 

Afsaetning: 

1. Hvem er konsumentenheden til BUTIKKEN? 
2. Hvilke promotionsaktiviteter kan vi anvende til BUTIKKEN? 

3. Giv eksempler pA 2 forskellige reklameopslag til butikken! Her skal du lave en manipulativ 
og en informativ reklame (Husk ogsa at fa AIDA modellen ind over) 

4. Hvorledes kan vi anvende VIRAL MARKEDSFORING i.f.t. BUTIKKEN? 

5. Under hvilken promotion aktivitet horer Outdoor reklamer under? 

6. Lav en segmenterings model over BUTIKKENS kunder — anvend fig. 22.2 i Praxisonline 
bogen. 

7. Lav en personprofil of en kunde der handler i BUTIKKEN. 

8. Der skal laver en Markedsforingsplan over BUTIKKEN fra nu og frem til nytar. Her skal i 

selvfolgelig tage hensyn til — lonudbetalinger, maerkedage, bornepenge osv. Husk dette er 
en outdoor kampagne, sA hvor og hvad kan anvendes til denne kampagne? (anvend her de 
punkter i fig. 23.2) 

9. Beregn kontaktprisen pA en of jeres markedsforingsmaessige tiltag. 

Erhvervsinformatik: 

1. Beskriv hvilke designregler, der er anvendt i fremstillingen of produkterne - og hvorfor? 
2. Ved hiaelp of Leavitts model, skal du beskrive hvordan kampagnen pavirker virksomheden. 

3. 1 Butikken er der ingen kontanter, men kun digitate beta lingsformer. Med udgangspunkt i 
de fem indsatsomrader, skal der laves en Digital sikkerhedspolitik for Butikken. 

Sikkerhedspolitikken skal beskrives pA en made, sA den kan anvendes som opslagsvaerk of 
Butikkens medarbejdere. 

1 



Med et onske om at fange en storre del of mAlgruppen og dermed skabe mersalg sA skal Butikken benytte 

sig of Outdoor reklamer. Som en naturlig del of kampagne prod ukterne (hvoraf den ene skal vaere en trykt 

plakat) sA skal der for hver of de 3 kampagneprodukter udregnes et reklamenulpunkt. 

Beregningerne skal vaere realistiske og alts5 give et godt billede af, hvad det i "virkelighedens" verden A 

komme til at koste i reklameomkostninger for at lave kampagneproduktet. Med andre ord, kan du ikke 

finde praecist det du leder efter, prisma?ssigt, sA mA du bruge de tal der findes og tilpasse deco til 

situationen. 

Her er to links til beregning of et reklamenulpunkt 

Video: https://youtu.be/FDHJbDrz90M   

VO Bogen: https://virksomhedsoekonomidc.praxis.dl</41264  

A. I Excel skal der opstilles og udregnes reklamenulpunkt for hver enkelt afjeres kampagneprodukter 
B. Med udgangspunkt i Butikken og med eksempler skal I forklare hvad der menes med faste 

omkostninger (Kapacitetsomkostninger) og variable omkostninger 

God forn0jelse O 

- Laererne 

2 



TE MA 0 pgave 5 
Online Reklamekampagne 

Opgavebeskrivelse: 
Der skal i dette Tema 5 laves en Online kampagne, der er rettet mod BUTIKKENS kunder. 

Digital Markedsforing handier, som du har laert i undervisningen, f.eks. om  folgende emner; 

• Permission Markedsforing 

• Websites 

• Apps 

• Links pa Websiden 

• Viral Markedsforing 

• Banner Reklamer 

• Sociale Medier 

• Sogemaskiner 

• E-mail/nyhedsbreve 

gruppen skal I udvaelge produkter eller andre emner, som kampagnen skal handle om. Nar det er gjort, 

skal der (som altid) segmenteres, udvaelges en malgruppe - og laves en Persona - som laegges til grund for 

jeres online kampagne. 

Derefter vaelger I mindst 3 of de ovenstaende emner og ud fra disse lave en sammenhzengende online 

reklamekampagne. 

Folgende  skal  vwre en del of jeres kampagne: 

• 3 eksempler pa designs fra kampagnen 

• Segmentering og persona 

• Pressemeddelelse 

• Beskrivelse of algoritme og flowchartdiagram for en app til bestilling of sandwich (2 varianter), salat 

(2 varianter) og 2 forskellige slags frugt. 

• Beskriv derefter de tre lag i appen: 

— Datalaget: hvilke data findes i datalaget? 

— Logiklaget: hvilke processer saetter programmet i gang? Hvilke data hentes, og hvad gor 

programmet med data? 

— Praesentationslaget: hvad ser brugeren i praesentationslaget? 

• Forklar fordele / ulemper ved at have et stort varelager. I forklaringen skal inddrages hvordan 

BUTIKKENS logistiske effektivitet pavirkes 

• Forklar risikoen ved at k0be et stort varelager ind til en kommende kampagne 

Aflevering og fremlaeggelse: 

Hele kampagnen skal afleveres som en samlet hjemmeside der beskriver jeres arbejde med hele opgaven. 

Hjemmesiden danner samtidig grundlag for jeres fremlaeggelse. Denne hjemmeside taeller ikke med i de 3 

rekiame elementer, som I skal designe, men skal selvfolgelig passe til kampagnen. 

Aflevering torsdag den 26/11-20 i Moodle. 

Fremlaeggelser, pa baggrund of jeres hjemmeside, fredag den 27/11-20. 



IDEER til de forskellige medier: 

Sociale Medier: 

Der kunne evt. laves en lille film som kunne lr'gges op pa vores blok, pa Facebook, under "BUTIKKEN" 

Viral Markedsforing:  

Her kan 1 overveje am vi har mulighed for at komme la'ngere ud til andre end, I.—rere og elever her pa 
skolen. Vi haber jo p6 at der kommer noget julesalg of fodevarer fro de andre afdelinger. 

(Der er sikkert ikke sa mange of vores elever der k0ber brun sous og rodkal, sa her skal 1 twnke elevernes 
far,—,-ldre) 

Permission Markedsforing:  

Hvorledes fdr vi evt. delt et budskab, der skal ramme alle elever pa en gang? (Hvis vi star med varer der skal 
sx1ges hurtigt pga. evt. datoen) 

Sales Promotion:  

1 kan lave noget Sales Promotion — som indeholder en ugentlig eller manedlig konkurrence, til bade elever 
og I.Trere (Dette er medvirkende til at der bliver skabt noget kundestrom i BUTIKKEN) 

Det kunne jo vxre vi kunne fa Sugro til at sponsorerer noget til konkurrencerne. 

Public Relation:  

Her SKAL i lave en pressemeddelelse der omhandler et of jeres nye tiltag! 

Product Placement:  

Prov at tcTnke dette ind i jeres reklame film, mulighederne er utallige. 



Case 3. 

Virksomhedens Parametermix 

Handel/Detail 

I skal nu ud fra de 2 uddannelses retninger, implementere de folgende kapitler i.f.t. butikken og 

lose de tilhorende opgaver. 

• Virksomhedens Parametermix kap. 13 

• Produkt kap. 14 

• Serviceydelser kap. 15 

• Pris kap. 16 

• Distribution kap. 17 

• Promotion kap. 18 

• Promotion aktiviteter kap. 19 

Alle opgaver loses, uanset om man er handels eller detail elev! 

Kap. 13 

Hvilke Handlingsparametre, Grundparametre og kontaktparametre, kunne komme i spil i.f.t. 

"BUTIKKEN"? 

Kap. 14 

Find et valgfrit produkt fra BUTIKKENS sortiment og beskriv denne ud fra de 3 kvalitetsbegreber! 

Kap. 15 

Hvad kan vi beskrive som BUTIKKENS Kerneydelser og Periferi ydelser? 

Hvordan vil i beskrive BUTIKKENS Serviceleverance system? 

Kap. 16 

Hvad er en kalkulation? 

Lav en ford elingskaIkulation pa en valgfri vare fra butikken (i bestemmer sely indkobspris, 

leveringsomkostninger, driftsomkostninger og fortjeneste) 

Kunne man taenke sig at vi pa et tidspunkt kunne have varer der er "Prisfolsomme"? 

Kap. 17 

Hvorledes ser distributions kaeden ud for salg of gulerodder, leveret fra ZBC gartnerafdeling? 

Hvilken beliggenhedsform er der tale om (BUTIKKEN)? 



Kap. 18 

Hvad anvender man AIDA modellen til? 

Giv et eksempel pa en plakat (vedhaeftes opgaven i a3 format) hvor i markedsforer et eller andet 

produkt fra butikken. Som er lavet efter AIDA modellen! 

Kap. 19 

Hvilke promotion aktiviteter ville vaere mest anvendelig for butikken? 

Beskriv forskellen pa manipulative og informative reklamer (giv gerne eksempler pa en a3) 

Hvorledes kunne vi anvende permission markedsforing i BUTIKKEN? 



Case 5. 

Afsaetning 

"Drift of virksomhed" 

"BUTIKKEN" 

EUD, EUX 

I skal nu indenfor jeres uddannelses retninger, la--se folgende kapitler og implementere dem i.f.t. 

BUTIKKEN. 

• Personlig Salg & Service, samt radgivning kap. 2 

• Kobeloven og Aftaleloven kap. 3 

• Forbrugerens behov og Kobemotiver kap. 10 

• Forbrugerens kobsadfaerd kap. 11 

• Tab & Svind kap. 21 

BUTIKKEN kap. 2 

• Hvad er formAlet med personligt salg hos BUTIKKEN? 

• Beskriv forskellene pA de 3 betjeningsformer! 

• Beskriv et salgsforlob hos BUTIKKEN, hvor Salgstrappen anvendes! 

• Beskriv et forlob hos BUTIKKEN, hvorledes ville de behandle en Reklamation? . 

BUTIKKEN kap. 3 

- 	Hvad er et Forbrugerkob? 

• Kan der foretages et Handelskob i BUTIKKEN? 

• Giv eksempler pA saelgers 4 pligter! 

• Hvor lang tids Reklamationsret har man pA en pose Haribo slik kobt i BUTIKKEN? 

BUTIKKEN kap. 10 

• Hvilke behov daekker BUTIKKEN? 

• Hvornar er et behov effektivt og latent? 

• Hvad er forskellen pA Rationelle og Sociale k0bemotiver 



BUTIKKEN kap. 11 

• Beskriv forskellen pa 132C og 132131 

• Beskriv et k0b of 2 poser Chips og 3 kopper kaffer til 2 of dine klassekammerater, hvorledes 

fordeler de 3 kobsroller sig? 

BUTIKKEN kap. 21 

• Beskriv forskellen pa Tab & Svind! 

• Hvilken form for Svind kunne der vaere tale om i BUTIKKEN og hvorledes kunne vi mindske 

svindet? 

• Hvilke varegrupper skal vi vaere mest opmaerksom pa i.f.t. tab i BUTIKKEN? 



Innovation 101 



Hvad er innovation? 
De fleste taenker pa innovation som en ny spaendende teknolo 

eller en overraskende og ny .made at lose et problem pa. Ofte 

det komme i form of et fysisk produkt - det kunne vaere en dro 

eller en ny pille. Men et produkt behover ikke altid vaere fysisk. 

Produktet er den vaerdi, virksomheden leverer til kunden - det 

vaere en dims, en service eller en oplevelse. Nar du kober nog( 

hvad som heist - sa kober du et produkt. Netflix-abonnemente 

busbilletter, iPhones, DR2, kaffe, salt og peber er alle produkte 

De har til faelles, at de loser et problem ved at levere en vacrdi. 



Hvorna'r er det et produkt? 

Proclukter kan deles op pa' mange mader. Her vxlger vi a-. 

dele dem op i fire typer. 

• Fysiske produkter 

• Services 

• Oplevelser 

• Sociale tiltag (som ogsa kan vaere politiske). 



Prod u ktin n ovatio n 

• Produktinnovation er udvikling of nye fysiske og digitale produkte 
forbedringer of gamle. 

• Produktinnovation er ofte praktiske losninger pa hverdagssituatior 
som maske ikke er super vigtige, men ret rare alligevel: Sko, der 
binder selv, eller en hartorrer, der ikke larmer og torrer haret pa dF 
halve tid Og sa er der alle tingene, som gorlivetnemmere for foil 
med problemer: bestikket til Alzheimerpatienter eller bokse, der k 
fa traeer til at vokse i orkener. Nayste skridt er jet pack'en og de 
flyvende biler, og de er lige rundt om hjornet. 



Service 

• I dag lever vi i et servicesamfund. Altsa et samfund, hvor de 
fleste mennesker er beskaeftiget med services. Der fincles sta 
landbrug og industri i dag, men det er service, der fylder me: 
og beskaeftiger flest mennesker. Pa globalt niveau udgor sere 
ca. 70 % of den samlede produktion og i den vestlige verden 
endnu mere (DK og EU ca. 75 % of bruttonational prod u ktet 
(BNP), i Storbritannien og USA er det ca. 80 % of BNP). 

• Der er altsa et stort marked for services, og folk forventer i 
stigende grad, at ydelser er nemme, behagelige og 
skracddersyet til Beres behov. 
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Serviceinnovation 
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Oplevelser 

Hvad er en oplevelse? Oplevelser er ikke-fysiske begivenhed( 

som mennesker involverer sig i. Man kan ikke tage en opleve 

med sig eller lacgge den pao lager. 

Man kan kun gernme den som et minde - hvilket nok er en of 

grundende til, at folk tager sa mange billeder of det, de laver. 

Oplevelser minder om services, men hvor servicen er et midd 

til at na et mal (for eksempel et rent hjem), er oplevelsen et m, 

sig sely. 



Oplevelsesinnovation 

Oplevelsesinnovation er udvikling of nye oplevelser. 

Oplevelser kan, pa' samme made som services,  ikke tages 

med hiem. Men hvor services hjaelper dig til at fao ordnet er 

opgave (gorema'l), hjaelper oplevelser dig med at skabe 

adspredelse, indsigt, mening og forma l (indtryk). 



Hvad er social innovation? 

• Som de andre former for innovation ermaskesocial innovation svG- 
definere proccist, men et godt bud er kommet fra clet EU-stottede 
forskningsprojekt Tepsie. Ifolge Tepsie skal fem elementer v,-,ere -LIL~L0 
stele, for man kan tale om social innovation: 

• Det skal vacre nyt. 

• Ideen skal implementeres i praksis. 

• Det skal imodekomme et socialt behov. 

• Det skal vacre effektivt. 

• Det skal styrke samfundets eller gruppens evne til sely at komme 
videre. 



Stotte 

Struktur / 
informationer 

_. ----7~> 

Hjaelp 

MODTAGERER / 
BRUGERE 

Social innovation 

NGO / VIRKSOMHED / 
FACILITATOR 

FRIVILLIGE ! 
DONORER 

Feedback 
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• Lavet of VIBE med inspiration fra Gyldendal/Systime 



Innovations opgave tirsdag uge 22 — EUD GF2 

Som optakt til det kommende USF-projekt, skal du nu arbejde med innovation. Du skal here 
hvad innovation er, hvordan man definerer det og hvorfor det er sa vigtigt. 

Der tales rigtig meget om innovation og derfor er det ogsa et of temaerne i din kommende 
USF (grundforlobsprojekt og -prove). En virksomheds evne til at vaere innovativ kan, i sidste 
ende, afgore om virksomheden overlever, nar der er store eendringer i omverden. 

Innovation handler ikke kun om at taenke anderledes og fa en ny ide. Det handler om at tilfore 
vaerdi til virksomheden og virksomhedens kunder/brugere. Derfor er det vigtig at man har 
grundigt kendskab til virksomhedens opbygning, strategi og okonomi, som du allerede kender 
en del til. Nu handler det om at laere hvordan, man arbejder med innovation. 

OPGAVE 1: DET DARLIGE DESIGN 

Det er svaert at sige, hvad der praecist gor design darligt. Taenk over hvad du oplever som 
darligt design. 

• Ga pa jagt i dit hjem, uden for som indenfor og find hver nogle produkter, som ikke 
fungerer ordentligt. Det kan vaere produkter, som ikke virker, som gar i stykker for hurtigt, 
som er ubehagelige at bruge, som er super grimt, eller som ikke leverer, hvad det lover. 

• Beskriv med ord samt med billeder hvad der gor designet darligt. 

• Beskriv med ord samt, hvordan man kunne gore det bedre. 

OPGAVE 2: DET GODE DESIGN y , 

Det er ligeledes svagrt at sige, hvad der praecist gor design godt. Taenk over hvad du oplever 
som godt design. 

• Ga pa jagt i dit hjem, uden for som indenfor og find hver nogle produkter, som fungerer 
super godt. Det kan vaere produkter, som er smukke, nemme at anvende, eller som 
holder laenge. 

• Beskriv med ord samt med billeder, hvad der gor designet godt. 



Visuel S_alg 

Indledning Forfattere side 7-9 

Opgave 1. 

• Hvad menes der med begrebet "Visuelt Salg"? 

• Hvad er betydningen of de rode kasser i bogen? 

• Hvilken forskel er der pa A-B-C opgaverne? 

• Hvad er jeres egne forventninger til faget? 

• Hvorledes,kan vi anvende Visuelt Salg i butikken? 



Visuelt Salg 

At finde inspiration, at skabe en ide, brainstorm, sma skitser, at udforme en ide, 

abstrakt, naturalistisk, side 13-20  

• I skal nu finde en tilfaeldig varer fra butikken (husk det er primaert drikkevarer 

og snacks der er tale om) det er nu meningen at I skal finde pa en losning, til 

at fa solgt denne. Ud fra folgende punkter fra bogen, skal I beskrive den valgte 

vare, pa Power Point, film, plancher eller lignende. 

• Brug modellen gul, gron, rod, til understaende opgaver. Udfaldet of din 

brainstorm, skal ligeledes praesenteres i form of ovenstaende. 

• Hvad er det for en vare? 

• Hvor kommer varen fra? 

• Hvordan ser varen ud? 

• Hvem bruger eller spiser varen? 

• Hvad bruges varen til? 

• Hvor bruges varen? 

• Prisniveau og okonomi 

• Ovrige ting der kan inspirere? 

• Der skal laves en salgsbar plakat i A4 of jeres faerdige resultat! 

• Beskriv om jeres plakat er abstrakt eller naturalistisk! 



Visuelt Salg 

Dekoration, harmonier, Symmetrisk opstilling, usymmetrisk opstilling, det gyldne 

snit, repetitionsprincippet side 43-53  

Understaende opgave straekker sig over flere omgange. Da vi kun har x-antal vinduer 

at dekorere i butikken.  

Planlaegning er vigtigt nar man skal pynte vinduer, prov at taenke tilbage pa tidligere 

opgaver.  

• I skal nu finde en ny vare fra butikken sour skal beskrives, se kapitlet "Ide 

Laere" 

• Dekorationen skal baere praeg of jeres oplaeg og skitsen haenges i vinduet, ved 

siden of dekorationen 

• Der skal laves en dekoration som er symmetrisk, og efterfolgende en 

usymmetrisk 

Find til naeste gang vi har undervisning, forskellige blade, aviser, magasiner osv. Som 

i har derhjemme og gerne vil of med. 



Visuelt Salg 

Farvelaerer side 83 

• Hver gruppe skal nu i de medbragte blade og magasiner, finde eksempler pa 

farvens betydning i de valgte annoncer. 

• Per laves en beskrivelse pa hver annonce der beskriver — symbolik, positivitet 
og negativitet. 



Visuelt Salg 

Skiltning, forskellige former for skilte, prisskilte, maerkevareskilte, kampagneskilte,  

handskrevne skilte, side 91-102  

• Vi skal i de kommende uger kun beskaeftige os med skilteskrivning. I skal alle 

laere at kende forskel pa de forskellige skiltes betydning og anvendelse. 

• Vi skal kun bevaege os indenfor skilte der er skrevet med tusch. 

• Alle elever far udleveret skilteskrivnings materialer som i selv har ansvaret for. 

Sa derfor skal alt det i far udleveret, blive pa skolen. 

• Som afslutning pa forlobet, bliver butikken opdelt i forskellige omrader. Det er 

sa meningen at hver gruppe har ansvaret for skiltningen i dette omrade. 

• Der kommer ogsa en afsluttende opgave, som i skal praesentere for mig. 

Denne opgave er individuel og bedommes med en karakter. 



Visuelt Salg 

Layout, Kommunikation, opsaetning, valg of skitetype, kontraster, den rode trad,  

side 121-132 

• Der skal nu laves en kampagne til de A3 klikrammer vi har opsat pa* gangene 

• Rammerne opdeles, sA hver gruppe har samme antal 

• Budskabet skal selvfolgelig omhandle varer som vi saelger i butikken. 

• Der er selvfolgelig forskellige forbehold, som gruppen skal tage hensyn til 

(som folger) 

• Hvad vil i fortaelle/saelge? 

• Hvad vil I opnA? 

• Hvem henvender budskabet sig til? 

• Hvorledes har i fortalt budskabet? 

• Hvilke ramme har i arbejdet under? 

• NAr i formidler budskabet er der ogsA forudsaetning for hvordan det 

praesenteres (se herunder) 

• Er det saelgende budskab i Focus? 

• Har i taenkt over modeller som f.eks. AIDA 

• Hvilken STOP effekt har budskabet? 

• Hvorledes mener i at budskabet rammer ma'lgruppen? 

• Er der taenkt over skrifttype? 

• Hvilken billede kvalitet, har budskabet i.f.t mAlgruppen? 



Visuelt Salg 

Visuel Merchandise, VM tiger dit salg, kundens adfaerd, kundecirkulation, facader og 

vinduer, gangbaner, afdelings placering og opbygning, inventar, vare praesentation,  

varens okonomiske formaen, varens salgspunkt, afsluttende opgave. Side 135-173  

Nu naermer vi os afslutningen pa faget "Visuelt Salg" Sa det er nu I skal vise hvad i 

har laert, ud fra understaende opgave. 

Opgaven straekker sig over projekttimerne i 2 uger. 

Det afsluttende projekt, omhandler butikken. Hver gruppe skal planlaegge en 

kampagne der indeholder mindst 5 varer vi handler med. 

• De 5 varer skal som folger: 

• Opgaven laeses igennem inden i starter og derefter en "Brainstorm" over 

forlobet. 

• I skal planlaegge en markedsforings kampagne, med alt hvad der dertil horer. 

• Der skal maske laves en markedsanalyse, dette kan vaere medvirkende til at 

lose mange problematikker. 

• Alle produkter skal markedsfores i A3 rammerne rundt omkring pa skolen. 

• Det skal laves et vindue til hver gruppe, hvor varerne skal dekoreres og skiltes. 

• I beslutter sely hvor lang tid efterfolgende, at kampagnen skal korer (jeg 

foreslar at det bliver 1 uge) 

• I skal ogsa lave en video som omhandler produkterne, til vores Facebook 

gruppe "Butikken" 

• I skal ogsa tage hensyn til tidsmaessige svingninger, dvs. skal kampagnen korer 

op til sammenhaengende fridage. Eller skal den tilpasses op til Ionningsdag 

osv. 

• Inden i starter pa projektet, skal der laves en plan over forlobet (evt. et  

Gantkort) 

• Der skal overvejes hvilket blikfang der skal anvendes i vinduerne, sa dette 

ogsa supplere varerne. 



• Nar der pyntes vinduer, skal i surge for at enten prisbudskab eller varerne er i 

fokus. 

• Vi skal selvfolgelig ogsa taenke pa udfaldet of kampagnen. Der skal laves 

budgetter over hvor meget i forventer at saelge i den periode kampagnen 

korer. 

• SA ud fra ovenstaende, skal I jo samtidig overveje hvor mange varer der skal 

indkobes til kampagnen. 

• Ga ind og kig pa hvilke varer vi saelger rigtig meget A Ud fra dette skal vi sa 

prove at saette fokus pa andre produkter fra butikken. 

HUSK, det er nu I skal bevise at i er gode KOBM/END. Den gode kobmand er den der 

ikke kober flere varer hjem end der kan saelges, det er nok noget of det svaereste, 

indenfor "Godt Kobmandsskab" 

Rigtig god fornojelse! 

Rikke og Steen 



Projektoplaeg 

EUD Detail 
Virksomhedens innovation under Corona-pandemien 

ZBC Business Slagelse - vinter 2020/2021 

0 



Indhold 

Indledning 	 2 

Arbejdsform 	 2 

Krav til Disposition 	 3 

Aflevering 	 2 

Eksamen 	 3 

Vurdering 	 3 

Vejledning 	 3 

Projektbeskrivelse 	 4 

Problemformulering 	 4 

Bilag 1— Sadan laver du en Disposition 	 1 

Bilag 2 — Detailuddannelsens USF kompetencemal 	 2 

1 



Indledning 
Du skal nu i gang med dit USF-projekt', som afslutning pa dit grundforlob. USF-projektet danner 

grundlag for din grundforlobsprove, som er din endelige eksamen pa GF2. 

Grundforlrobsproven skal bestas for, at du kan fa en elevplads og fortsa'tte pa hovedforlobet. 

Det er vigtigt at du Iaeser hele projektbeskrivelsen grundigt igennem, sa du ved hvad vi forventer 

of dig til eksamen. Du kan lavee om hvordan projektperioden og eksamen kommer til at forlobe, 

samt om de kompetencemal som du bliver bedomt pa til eksamen. 

Det overordnet tema for USF er: Innovation i virksomheden under Corona-pandemien. 

Det er vigtigt at du Iaeser hele projektbeskrivelsen grundigt igennem, sa du ved hvordan du kan 

bruge de emner som du Iobende har arbejdet med — bade i grundfagene (afsaetning, 

virksomhedsokonomi, Erhvervsinformatik) - men ogsa i Temaopgaverne, til at M lavet et rigtig 

godt projekt. 

Arbejdsform 
Projektet udarbejdes i grupper, men den Disposition for eksamen, der afleveres i Moodle (inden 

eksamen), er individuel. Derfor er det vigtigt at du har kendskab til alle dele of det endelige 

projekt. Ogsa selvom det ikke lige er dig, der har udarbejdet det enkelte afsnit. 

Projektgrupperne er de samme gennem hele projektforlobet. Grupperne skal vaere pa min. 2 pers. 

og maks. 4 personer. Uanset gruppestorrelse, er kravene til projektet de samme. 

Disposition for eksamen skal laves individuelt, og hvert gruppemedlem skal have forskellige 

fokusomrader. Eksamen er individuel, derfor skal du ogsa lave selve praesentationen alene. 

Aflevering 
Projektet skal vaere faerdigt og din Disposition for eksamen afleveret, pa Moodle, senest fredag 

den 18. december 2020 ki. 14.00. 

Ud over Dispositionen skal folgende vaere klar inden eksamen; 

❑ En stand, der understotter projektet, produktet og markedsforingen. Standen anvendes 
ogsa til eksamen. Standen skal vaere faerdig inden eksamen — og laves of gruppen i 
faellesskab. 

U  En praesentation til brug ved eksamen. Praesentationen er individuel og der ma ikke 
anvendes samme praesentation of flere elever, til eksamen. 

' USF star for Det uddannelsesspecifikke fag hvor indholdet afgores of din uddannelsesretning. 
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Krav til Disposition 
Din Disposition for eksamen er det dokument, der viser hvad du vil fremlaege til eksamen. Du 

finder hjaelp til at lave en god disposition i Bilag 1. 

Det er vigtigt at du i din disposition er opmaerksom pa at censor ikke kender dit projekt, eller ved 

hvordan du har arbejdet med det. 

Eksamen 
Den mundtlige eksamen varer 30 minutter inkl. votering. 

Du starten eksamen med at holde et mundtligt oplaeg pa 10 min. Begynd med en kort 
introduktion. Derefter uddyber du hoved- og underpunkter ud fra din disposition. 

Dit oplc-eg skal tage udgangspunkt i din individuelle praesentation og gruppens stand. 

Herefter vil din Iaerer og censor stille sporgsmal i ca. 10 min. Det efterlader 5-10 min. til 

eksaminator og censors votering. 

Proven bedommes med BESTAET eller IKKE BESTAET. 

Vurdering 
Under arbejdet med projektet bliver du vurderet i forhold til en standpunktskarakter og til 

eksamen bliver dit arbejde vurderet til BESTAET, eller IKKE BESTAET. Det betyder altsa, at du 

udover eksamen ogsa far en standpunktskarakter for dit arbejde i lobet of projektugerne. Det er 

din kontaktlaerer der, i samarbejde med dine andre laerere, afgiver standpunktskarakteren. 

Du bedommes altsa 2 gange: 

❑ Standpunktskarakter, pa bagrund of dit arbejde med projektet og semesterets TEMA 

Opgaver. Bedommes ud fra kompetencemalene i USF (se bilag 2) of dine lmrere. 

L l 	Eksamen, pa baggrund of din fremlwggelse. Beclommes ud fra kompetencemalene i USF 

(se bilag 2) of eksaminator (Iwrer) og censor. 

Vejledning 
Under hele projektet, frem til afleveringstidspunktet, vil du og din gruppe have mulighed for at 

soge vejledning fra en Iaerer. Der vil ogsa blive afholdt workshops i nogle of de nye emner. Din 

laerer afgOr hvordan vejledningen foregar. Du modtager naermere information. 
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Projektbeskrivelse 
I dit grundforlobsprojekt, skal du forestille dig, at du er ansat i en detailvirksomhed. Du 
vaelger, sammen med din gruppe, en detailvirksomhed, som der arbejdes med i hele projektet. 
Der ma ikke vaelges den virksomhed, der er er arbejdet med i Iobet of semesteret. 

Det overordnede tema for projektet er virksomhedens innovation under Corona-pandemien.  

Som detailuddannet loser du opgaver i en bestemt afdeling eller pa et bestemt omrade. Du 
skal have et samlet overblik over, hvordan virksomhedens opgaver loses, og hvordan man 
finder informationer og behandler dem. — Med andre ord, kender du til virksomhedens flow. 

Som detailuddannet tager du dig of opgaver inden for salg, service, markedsforing, digital 
markedsforing, databehandling, kommunikation og okonomi. En vigtig del of dit arbejde som 
handelsuddannet er kommunikationen bade skriftlig som mundtlig, da du dagligt varetager 
virksomhedens kontakt med kunder, leverandorer og andre interessenter. 

Samtidig skal du som detailuddannet;  altid have virksomhedens malgruppe som grundlag for 
dit arbejde. Altsa hvilken vaerdi skaber virksomheden for kunderne? Og hvordan skaber 
virksomheden selv indtjening? 

Problemformulering 
Den verdensomspa?ndende krise, som Corona-pandemien har medfort, har gjort det vanskeligt for 

virksomheden at opretholde indtjeningen. Kunderne har ikke kunne handle, som normolt. Samtidig 

er kunderne ogsd blevet nervose for at bruge penge, pa grund of muligheden for okonomisk krise. 

For krisen havde virksomheden daglig kontakt med kunderne, og havde en god foling med deres 

behov. Nu virker det som om alt er a?ndret og der er laengere mellem kunderne. Der er tydeligvis 

brug for andre produkter og anderledes markedsforing, for at kunne vinde kunderne tilbage. 

Virksomheden har brug for et nyt, innovativt og konkurrencedygtigt produkt og en opdatering of 
virksomhedens markedsforing. Hvad gor de? 

Emner i projektet 
Her beskrives hvilke emner der bor indga i projektarbejdet: 

U Virksomhedsbeskrivelse ■ Servicepakken 
El Innovation ■ Prisoptimering 
El Malgruppe ■ Budget 
U Kobstype ■ Kalkulation 
El Behov ■ Markedsforing 
F-] Kobsadfaerd ■ Design 
13 Butikkens indretning ■ Kundeklub 
❑ Salgstrappen ■ Database 
11 Kundehandtering ■ GDPR 
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Bilag 1 — Sadan laver du en Disposition 

Din disposition er en plan for din fremlaeggelse til eksamen. Dispositionen ma hojst fylde 1 A4-side 

og det er derfor nodvendigt at du formulerer dig kort og praecist. 

Forslag til indhold i din Disposition for eksamen. 

Indledning 

Hvad handler projektet om? Hvilken virksomhed tager projektet udgangspunkt i? Husk at 

laeseren of dispositionen ikke kender dit projekt. 

Problemformulering 

Hvilken problemstilling soger projektet at lose? 

Arbejdsform 

Hvordan er der arbejdet med at lose problemstillingen? 

Emner i praesentationen 

• Virksomhedsbeskrivelse (eks.) 

Kortfattet tekst, der beskriver emnet 

• Emne 2 

Kortfattet tekst, der beskriver emnet 

• Emne 3. 

Kortfattet tekst, der beskriver emnet 

• Emne 4 

Kortfattet tekst, der beskriver emnet 

• OSV. 

Konklusion 

Konklusionen er din beskrivelse of om det er lykkedes at lose problemstillingen. 

Evt. Kildeliste 

Hvilke kilder og/eller hjemmesider du har benyttet til at lave projektet og din fremlaeggelse. 

Evt. Bilagsliste 

Hvis du medbringer udleveringsmateriale (som f.eks. en brochure eller andet) til eksamen 

for at understotte din praesentation, skal det anfores i bilagslisten. 
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Bilag 2 — Detailuddannelsens USF kompetencemal 

Nedenstaende 5 kompetenceomrader er kopieret fra 

https://www.uddannelsesnaevnet.dl</erhvervsuddannelser/detailhandelsuddannelsen/materialer 

-piecer   

1. Kompetence i digital databehandling 
Eleven skal have kompetence til pa grundl.ggende niveau selvstaendigt at kunne planlaegge og udfore. 
digital databehandling i forhold til afgraensede arbejdsprocesser og udpege forskelle i vrksomheders behov 
for og behandling of data. 

Eleven har grundlaeggende viden fra handelsfaget vedrorende: 
❑ Virksomhedens anvendelse of digital databehandling i forhold til f.eks. kunder, produkter, 

serviceydelser m.v. 
F1 	Datadisciplin samt metoder/vaerktojer til kvalitetssikring. 
❑ Digitalisering of processer og funktioner. 

Eleven har grundlaeggende faerdigheder is 
17 	Indhentning of data til brug for en afgraenset opgave og anvendelse of digitale vaerktojer til indsamling 

of data, behandling og prmsentation of dem. 
C1 	Forklaring of hvordan en virksomhed kan udvikle kunderettede tilbud med anvendelse of data om 

kunder og varer. 
F-1 	Udarbejdelse of forslag til digitalisering of dele of en arbejdsproces ved anvendelse of gaengse digitale 

programmer/vaerktojer. 

2. Kompetence i kommunikation og digital markedsforing 
Eleven skal have kompetence til pa grundlaeggende niveau selvstaendigt at kunne afgdre valg of 
afsaetningskanal og kunne planlaegge og udfore formidling i forhold til afgraensede opgaver inden for salg, 
indkob og logistik og udpege forskelle i anvendelse of metoder og vaerktojer i forhold til kulturer, 
virksomhedskoncepter, kommunikationskanaler og malgrupper. 
Eleven skal kompetence til pa grundlaeggende niveau at kunne selvstaendigt praesentere et produkt, et 
koncept eller lignende over for en forsamling. 

Eleven har grundlaeggende viden fra handelsfaget vedrorende: 
❑ Fordele og ulemper ved afsaetning igennem forskellige kanaler. 
❑ Virksomhedens kommunikationsstrategi. 
F]  Virksomhedens basale digitale kommunikationsbehov og mest anvendte kommunikationskanaler. 
❑ Skriftlig, mundtlig og digital kommunikation til forskellige malgrupper. 

Eleven har grundiaeggende faerdigheder is 
❑ Forklaring of sammenhaengen imellem anvendelse of forskellige afsaetningskanaler. 
11 	Mundtlig praesentation of en begraenset opgave i forhold til et opstillet mal for formidlingen. 
❑ Udarbejdelse of tekster i forhold til en konkret salgs- eller markedsforingsaktivitet. 
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3. Kompetence i handelsregning  
Eleven skal have kompetence til pa grundlaeggende niveau selvstaendigt at kunne anvende viden om 
Okonomiske sammenhaenge og afg0re om et tiltag, fx et salgs- eller markedsforingsinitiativ, ud fra 
kalkulation er rentabelt eller ej, og herunder forklare hvorfor tiltaget enten skal gennemfores eller ej. 

Eleven har grundlaeggende viden fra handelsfaget vedrorende: 
11 Begrebet forretningsforstaelse. 

1-1 	Forskellige regneteknikker, som anvendes i en priskalkulation og demonstration of forstaelse of tal og 
resultater. 

11  Virksomhedens forskellige prisstrategier. 

Eleven har grundlaeggende faerdigheder is 
❑ Beregninger og kalkulation of priser og omkostninger med og uden anvendelse of hjaelpemidler. 
11  Evaluering of egne kalkulationer vurderet ud fra forskellige prisstrategier. 

Skelnen imellem forskellige forretningskoncepters anvendelse of prisstrategier. 

4. Kompetence i salg og service  
Eleven skal have kompetence til pa grundlaeggende niveau at kunne vaere bevidst om salgsprocessen og 
selvst@L-ndigt planlaegge og udfore salg og serviceopgaver ud fra en viden om kundeservice, strategi, 
kundeadfaerd, praeferencestruktur, kulturelle normer og v~—rdier samt mulige kommunikationskanaler. 

Eleven har grundlaeggende viden fra handelsfaget vedrorende: 
13 Virksomhedens strategiske mal med salg og servicefunktioner. 

❑ Forskellige salgskanalers styrker og svagheder. 
El 	Forskellige metoder og vaerktOjer til at planlaegge og udfore salg og serviceopgaver. 

Eleven har grundlaeggende faerdigheder is 
❑ Planlaegning of en konkret afgraenset salgsopgave i forhold til forskellige former for salg. 
L l 	Skelnen mellem forskellige typer of services. 

5. Kompetence i vwrdi- og forsvningskwder 
Eleven skal have kompetence til pa grundlaeggende niveau selvstaendigt i ukendte situationer at kunne tage 
ansvar for afgraensede opgaver inden for en virksomheds salgs-, kundeservice-, indkobs-eller 

logistikfunktion ud fra en helhedsforstaelse of de vaerdi- og forsyningskaeder, som virksomheden indgar i. 

Eleven har grundlaeggende viden fra handelsfaget vedrorende: 
❑ Virksomhedens funktioner og handtering og praesentation of varer. 

CJ Vaerdi- og forsyningskaeder og virl<somhedens rolle og opgaver i samfundsokonomien. 

Eleven har grundlaeggende faerdigheder is 
❑ Skelnen mellem forskellige opgavers placering i virksomhedens vaerdi-og forsyningskaede. 

LI Udforelse of afgraensede arbejdsopgaver, som knytter sig til salg, kundeservice, indkob og 

logistik og handtering og praesentation of varer. 

❑ Forklaring of et produkts vej gennem vaerdi- og forsyningskaeden. 
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