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AGENDA 
1. Præsentation af programmets design og moduler v/Claus

2. Eksempler på virksomhedens udbytte v/Mogens

3. Erfaringer fra en studerende v/Osama

4. Vigtige tidsfrister og kontaktmuligheder v/Claus & Emilie
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BETYDER DET NOGET?
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KILDE: 
MORGENDAGENS SALG 
https://www.morgendagenssalg.dk
/onewebmedia/Whitepaper_downlo
ad.pdf
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HVAD VI GERNE VIL HJÆLPE MED …
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Vil du gerne bidrage til, og lede, commercial excellence? Som forretning vil vi gerne have bæredygtig og øget 
omsætning og indtjening?

Denne uddannelse vil give dig det fornødne afsæt og gøre dig i stand til at drive rentable marketing, salgs- og 
forretnings-aktiviteter. Vi tilbyder de de relevante marketing- og salgs værktøjer forankret i ny forskning og 
praktisk case-baseret læring. 

Du bliver i stand til at gøre salg og marketing til et brohoved i virksomheden og effektivt håndtere udfordringerne i 
det daglige. 

29-04-2020
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HVAD DU FÅR 
Uddannelsen kvalificerer dig til at definere kundebehov og markeder for at få nye kunder og beholde de 
eksisterende uanset om det er forbrugere, erhvervskunder, eller andre. 

Værdiskabelse er omdrejningspunktet for uddannelsen og du bliver i stand til at besvare præcist hvordan værdi 
bedst skabes og hvordan den mest effektivt leveres i en verden som er mere og mere digitaliseret og globaliseret. 

Du vil kunne analysere værdikæden og arbejde med dens kompleksitet som et netværk af interesser. Derfor 
opbygges også en kompetence i at udvikle forretningen, skabe mersalg og skabe vækst med nye serviceydelser, 
produkter eller forretningsmodeller, og herunder analysere selve kerneforretningen. 

Generelt vil du få en kompetence i at arbejde brugbart med læring om årsagssammenhæng indenfor marketing og 
salg for at kunne sige noget systematisk om hvad som virker og ikke gør.
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Markeds-forståelse 
og kundebehov

Kunderelationer

Virksomhedens 
salgsfunktion

Kommunikation 
og salgskanaler

Markedsføring

1. semester 2. semester

Business
Project

1. År (6 x 5 ECTS moduler)

STRUKTUR FOR HD2 I SALG OG MARKETING 
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STRUKTUR FOR HD2 I SALG OG MARKETING 

Praktisk seminar

Valgfag I

Valgfag II

3. semester 4. semester

Afsluttende opgave
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1. SEMESTER 
• Markedsforståelse og kundebehov: 5 ECTS (v/ Mogens Bjerre)

Eksempler: Identifikation af kundebehov og værdiskabelsen. Markedsanalyse, PEST(EL), BCG Matrix, Porter, Blue Ocean, Marketing 
mix, Clayton Christensen (job-teori), Pareto, mv.

• Kommunikation og salgskanaler: 5 ECTS (v/ Ole E. Andersen) 

Eksempler: Fokus på kontaktpunkter, digitale platforme og medier, og Go-To-Market strategier, branding teori (Aaker) mv. 

• Markedsføring: 5 ECTS (v/ Per Bergfors)

Eksempler: Hvordan skaffer virksomheden kunder? Hvem er konkurrenterne og hvad gør de i markedet? Hvordan skal vi prissætte 
vores ydelser? Hvad er vores (target) marked? Kampagner. Hvordan bruges social medier og anden Google-data.

29-04-2020

9

Åbent Hus 2020  HD 2. del i Salg og Marketing



Slide

2. SEMESTER
• Kunderelationer: 5 ECCTS (v/Tobias Schäfers)

Værdiskabelse og levering. Opfattet serviceniveau og leveret fx ”service delivery paradox”, online platforme og 
analyser, kvalitetsledelse, kunderejser (koblede), målingstyper.

• Virksomhedens salgsfunktion: 5 ECTS (v/ Morgens Bjerre)

Eksempler: Organisering af salgsaktiviteter, salgsprocesser (on- såvel som off-line), konverteringsrater, kampagner, 
online vs. offline, forhandling, spilteori, tillidsteori, influencers, framing, service, optimering af mix, BPR.

• Business Project: 5 ECTS (v/ Stephen Bruyant-Langer)

Fokus på hvordan data kan indsamles, hvilken data som findes og hvordan data kan bruges til at opstille meningsfulde sammenhænge om 
årsagsvirkning. 

29-04-2020
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3. SEMESTER
• 2 Valgfag á 5 ECTS

Det er valgfrit hvilke fag som man ønsker. Det er stort katalog fra andre programmer men HD2 Salg og Marketing har også en række interessante 
fag bl.a. cirkulær økonomi og i foråret også ”udvidet salgsledelse” som overbygning til ”virksomhedens salgsfunktion”. Der kan man vælge 1 fag 
udenfor HD2 Salg og Marketing og 1 fag indenfor. Praktisk seminar er obligatorisk.

• Praktisk seminar (v/ Stephan Bruyant-Langer)

Formålet med en række af 5 seminarer er at træne den studerende i at definere, formulere, afgrænse samt analysere praktiske problemstillinger, 
herunder demonstrere evne til at identificere og diagnosticere et afgrænset problem.
I det praktiske seminar integreres viden og færdigheder fra de øvrige fag og opgaver i studiet. Ved udarbejdelsen af det praktiske seminar 
(proseminar) fokuseres på den problemafklarende dels centrale områder, metoder, teorier og processer og er derfor en væsentlig træning i 
udarbejdelsen af afgangsprojektet.

29-04-2020
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4. SEMESTER 
Formålet med afgangsprojektet er, at den studerende skal dokumentere viden, færdigheder og kompetencer i 
vidensfeltet markedsføringsplanlægning og strategisk markedsplanlægning.

Herigennem får den studerende udviklet sin forståelse af og lejlighed til at reflektere over 
markedsføringsprofessionens praksis i forhold til de muligheder og begrænsninger, marketingteorier og -metoder 
tilbyder til løsning af praktiske problemer. 

Den studerende trænes desuden i at kunne vurdere validiteten af teori og metode med henblik på at træffe 
holdbare beslutninger, fremsætte holdbare anbefalinger og formidle planer om markedsføring.

29-04-2020
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EKSEMPLER PÅ AFGANGSPROJEKTER - TITLER
• En undersøgelse af Hi3g’s muligheder indenfor gaming-markedet med udgangspunkt i 5G netværket

• Coop.dk MAD - Dagligvarehandel online

• Ganni’s position på det svenske marked

• Nordisk film biografer – øget loyalitet

• Loyalitet - nye vækstmuligheder i markedet for biografdrift

• Loyalitet på discountdagligvaremarkedet med særligt fokus på Fakta

13
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1. SEMESTER 
Markedsforståelse og kundebehov – kommerciel strategi

• Centrale begreber, modeller og teorier inden for markedsledelse – herunder omverdensanalyser og strategisk 

usikkerhed/scenario formulering som fx Markedsanalyse, PEST(EL)

• Porters 5 Forces og Co-opetition

• Aakers strategiske vækststrategier 

• Business Model Canvas som ramme for forretningsmodeller i lyset af forskellige strategier, herunder BCG Matrix, 

Porters Value Chain, Blue Ocean og Value-Shop

• Markedsorientering og innovation, identifikation af kundebehov og værdiskabelsen, markting mix’et og de 7 P’er, 

samt Value Proposition Design og Job-to-be-done 

29-04-2020Åbent Hus 2020 
HD-Uddannelserne 15
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1. SEMESTER

Markedsforståelse og kundebehov – kommerciel 
strategi – du skal kunne svare på:

• Centrale begreber, modeller og teorier inden for markedsledelse – herunder 
omverdensanalyser og strategisk usikkerhed/scenario formulering som fx 
Markedsanalyse, PEST(EL) – hvad er dit marked?, hvad præger udviklingen i 
det – og vhilke mulige fremtider ser du?

• Porters 5 Forces og Co-opetition – hvem er dine kunder, konkurrenter, 
substitutter og ikke mindst hvad er spillereglerne?

• Aakers strategiske vækststrategier – hvilken vækststrategi forfølger din 
virksomhed – og hvorfor?

30-04-2019Åbent Hus 2019  HD 2. del i Finansiering
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1. SEMESTER

Markedsforståelse og kundebehov – kommerciel 
strategi – du skal kunne svare på:

• Business Model Canvas som ramme for forretningsmodeller i lyset af forskellige 
strategier, herunder BCG Matrix, Porters Value Chain, Blue Ocean og Value-Shop –
hvordan er Jeres vækststrategi oversat til forretningsmodel(ler)?, hvor 
skaber I værdi?, alene eller sammen med andre? Og hvilke unikke 
ressourcer eller kompetencer bygger I på?

• Markedsorientering og innovation, identifikation af kundebehov og værdiskabelsen, 
markting mix’et og de 7 P’er, samt Value Proposition Design og Job-to-be-done –
hvordan beskytter I Jeres konkurrencemæssige fordele fremadrettet, og
hvor er I konkurrenterne overlegne?

30-04-2019Åbent Hus 2019  HD 2. del i Finansiering
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INTRODUKTION
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• Osama Hamza

• 37 år

• Bygningsingeniør fra DTU

• 13 hos ROCKWOOL International

• Nuværende (ny) title: Innovation Director

• Arbejder med produktudvikling, 

• i krydsfelt mellem teknologi og marked

• HD Del.1 afsluttet i 2017

• HD Del 2 SM afsluttet i 2019
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UDBYTTE FRA & ERFARING MED HD2 SALG & MARKETING
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• Hvorfor valgte jeg HD2 SM?

• Var en del af en karrierplan, om at kommer længere lidt væk fra det 
tekniske og tættere på marked, kunder og forretnignen

• Personlige erfaringer: 
Man kommer til at jonglerer med 3 bolde, familie, arbejde og studier. 
Vigtigt: Komme ind i en god rytme

• Det var dejligt at komme tilbage til studier, lektier og eksamener

• Fagligt udbytte:

• Indblik i for mig nye decipliner: (international branding, B2C, B2B, 
strategi og ikke mindst SALG OG MARKETING)

• Fik teori på plads, fik afkodet faget. Er i stand til at lave product 
strategier, konkurrent analyser, markets analyser og forstår hvordan 
tekniske muligheder kan bruge i forretningen
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GODE RÅD
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 Sørg for opbakning på hjemmefronten

Gør op, om man er klar til nogle år i studie-mode

 Være afklaret med hvad man vil med en HD og hvilket 
ambitions niveau man har? (viden, CV, karrier)

 Lav lidt støj omkring dit studie på arbejde!

 Brug dit arbejde i dine cases
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FLEKSIBLE STUDIEMULIGHEDER 

Uddannelsens fleksibilitet

• Læs uddannelsen som samlet forløb

• Læs uddannelsen som enkeltfag

Undervisningsmuligheder

• Undervisning på hverdagsaftener

Uddannelsens varighed

• Kan læses på 2 år (Nomeret tid)

• Kan læses på 3 år

• Kan læses på 4 år

• Sammensæt selv forløbet

Arbejdsformer

• Selvstændigt arbejde

• Gruppearbejde

• Blended Learning f.eks. Video (på udvalgte fag)

• Læsning, forberedelse

29-04-2020
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INFORMATION OG TILMELDING

• Læs mere: www.cbs.dk/hd

• Tilmeldning: via Ansaøgningsportal på www.cbs.dk/hd

• Tilmeldingsfrist: 17. juni 2020

• Pris: 16.500 kr. pr. semester (5.500 pr. kursus)

• Semesterstart: Uge 34 

• Undervisningssprog: Dansk (Engelsk kan forekomme)

29-04-2020
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KONTAKT
• Spørgsmål ang. tilmelding og adgangskrav: Kontakt HD Tilmelding (www.cbs.dk/hdtilmelding 

/ 3815 5702) 

• Spørgsmål ang. din uddannelse, såsom eksamen, ansøgning om dispensation eller merit: 
Kontakt Studiesekretariatet (hdsm@cbs.dk / 3815 3061)

• Spørgsmål til studieplanlægning, gruppearbejde, personlige eller studiemæssige 
udfordringer, valg af studium, m.m.: kontakt Studievejledning (hdstudievejledning@cbs.dk)

29-04-2020
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Q & A
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