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AGENDA 17:30-18:00 & 18:30-19:00 

• Velkomst og kort gennemgang af koncept, studieopbygning, 
undervisningstidspunkter v/studieansvarlig, lektor Jens Geersbro

• Dimittend om HD-MM: Hvilken betydning har HD-MM haft for min personlige udvikling og karriere? v/Maha 
Haven
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HVEM HENVENDER DENNE UDDANNELSE SIG TIL?
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”Vi skal bruge op imod 50 pct. af vores tid på salg. 
Det er kommet bag på os.”

Andreas Sand, direktør, RFenable ApS
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 Elselskab med Dubai-rigmand på kant med loven: "Det er bekymrende"  

25. APR. ... abonnementsforretningen Pointworld, som i 2014 fik en dom i landsretten for 
vildledende markedsføring. Morten Schwartz Nielsen skriver, at det er "bestyrelsens opfattelse, 
at Velkommen overholder markedsføringsloven". AVISEN  

 FAKTA Konsolidator går på Nasdaq First North  

24. APR. ... kr. stykket.Pengene skal bruges til salg og markedsføring for at erobre i første 
omgang kunder i Danmark og Europa.Selskabet venter tocifrede millionunderskud i 2019 og 
2020, men overskud i 2021. AVISEN  

 Direktør i kommende børsbaby venter vækstfordobling hvert år i fire år: "Markedet er jo 
nærmest uudtømmeligt"  

24. APR. ... udbrede kendskabet til sin eksistens og sit produkt. Penge til markedsføring 
Børsnoteringen på den danske minibørs Nasdaq First North skal netop være en løftestang til den 
opgave. Selskabet skal hente ... AVISEN  

 Power i ny offensiv efter hård opbremsning: "Vi er på rekordtid blevet lønsomme, og derfor er 
der igen opbakning fra ejerne"  

15. APR. ... ligesom direktøren også erklærer sig parat til at løfte investeringerne i 
markedsføring med mere end 45 pct. Det sker, efter at Power har nået et positivt resultat på den 
primære drift (ebitda) på 23 ... AVISEN  

 Disse asiatiske chokoladefabrikanter krydrer den globale slikscene: "Folk troede først, at vi var 
vanvittige at opgive vores karrierer for at gå ind i chokoladefremstilling"  

14. APR. ... sort sesam og cashew variant har vundet priser fra europæiske og amerikanske 
chokoladeinstitutter. Disse særprægede smage og mund-til-mund markedsføring var med til at 
gøre hans virksomhed til et ... AVISEN  

 Film som ændrer verden: "Vi siger, at vi er verdens mindste organisation med verdens største 
footprint"  

12. APR. ... udviklingslandene. Selv om organisationen ikke har økonomi til at lave målrettet 
markedsføring, har de alligevel formået at nå bredt ud. "Vi er lykkedes med at komme ud til 
lande som Mongoliet, som ellers har ... AVISEN  
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SALG OG MARKEDSFØRINGS OPGAVER

ProfitProfit

Profit- marginProfit- margin

Markeds-
andel

Markeds-
andel

Markeds-
størrelse
Markeds-
størrelse
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..at få den rigtige (høje) pris

..at slå konkurrenterne
..finde og udvælge et 
stort (nok) marked
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FLEKSIBLE STUDIEMULIGHEDER

Uddannelsens fleksibilitet

• Læs uddannelsen som samlet forløb

• Læs uddannelsen som enkeltfag

Undervisningsmuligheder

• Undervisning på hverdagsaftener

• Undervisning på weekendhold

Uddannelsens varighed

• Kan læses på 2 år (Normeret tid)

• Kan læses på 2,5 år 

• Kan læses på 3 år

Arbejdsformer

• Selvstændigt arbejde

• Gruppearbejde

• Blended Learning fx. video, quiz (på udvalgte fag)

• Læsning, forberedelse

30-4-2019HD 2. Marketing Management
8



Slide

FACTS OM MARKETING MANAGEMENT

• Undervisningssprog: Dansk

• Pris: 16.500 kr. pr. semester

• Tilmeldingsfrist: 17. juni 2019

• Semesterstart: Uge 34
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HVILKEN BETYDNING HAR HD-MM HAFT FOR MIN PERSONLIGE 
UDVIKLING OG KARRIERE?

• Maha Haven
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INFORMATION, TILMELDING OG KONTAKT

• Læs mere: CBS.DK/HDMM

• Tilmelding: www.cbs.dk/hdtilmelding

• Spørgsmål om tilmelding: 3815 5702 / hdtilmelding@cbs.dk

• Studievejleder: 3815 2718 / hdstudievejledning@cbs.dk

• Studieadministrationen: 3815 2832 / hdmm@cbs.dk
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SPØRGSMÅL?
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Evaluering: surveymonkey.com/r/aabenthus2019


