
Referat af Uddannelsesudvalgsmøde Markedsføring og Salg 

Cphbusiness nr. 17 
 

Torsdag den 16. maj 2019 kl. 14.00-16.00 i mødelokale CS-5.02 

 

Tilstede: Susanne Rievers, Lisbeth Buchwald Schwarz, Maria Frøsig, Søren Vammen, Thor 

Palmhøj, Morten Andersen, Jan-Christian Haxthausen, Mette Holm Bertelsen, Katrine 

Carstensen, Niels Ralund, Claus Kenberg, Søren Dyrberg Larsen (ref.). 

 

Afbud: Peter Helstrup, Claus Agø Hansen, Peter Kreilgaard, Jonathan Storm Krebs, Morten 

Schmidt  

 
Projektlederne: Søren Schulian, Andreas Kiør Thomasen, Per Gunnar Bergfors, Just Kjærgård 

Pedersen 

 

Dagsorden      Bilag 

 

1. Godkendelse af referat    (01/19/01) 

2. Godkendelse af dagsorden    (01/19/02) 

3. Orientering     (01/19/03) 

4. Forsknings- og Udviklingsprojekter (orientering og input)  (01/19/04, 

01/19/05, 01/19/06, 01/19/07) 

5. Valgfag 

6. Evt. 

 

Ad. 1 Godkendelse af referat (01/19/01) 

Thor Palmhøj efterlyste igen et beslutningsreferat. Herefter blev referatet godkendt. 

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden (01/19/02) 

Dagsordnen blev godkendt. 

Ad. 3 Orientering (01/19/03) 

Med udgangspunkt i bilaget orienterede SUR, bl.a. om at Inkubatoren flytter til Lyngby, og at 

intern en audit på INS/INH er gennemført med tilfredsstillende resultat. HAK flytter fra Salg og 

Markedsføring til Service og Oplevelse. EHA, PBA i e-handel, starter de første hold i august 

2019. 

Ad. 4 FoU projekter (01/19/04, 01/19/05, 01/19/06, 01/19/07) 

SUR gennemgik status på FoU projekterne, hvorefter fire projekter blev præsenteret nærmere: 

 Fremtidens Spedition v. SOSC. Thor Palmhøj efterlyste en undersøgelse af alternative 

CO2 besparelser end elbiler, SOSC fortalte, at en mere effektiv kapacitetsudnyttelse af 

lastbilerne vil være en meget effektiv løsning. Der var dog ikke nogen eksempler på, at 

dette fungerede i stor skala, hvilket Søren Vammen og Niels Ralund bekræftede også 

var deres erfaring. Claus Kenberg efterlyste, om der var en best practice vinkel. 

 

 Watson v. AKTH og PGB. Morten Andersen efterlyste, at projektet inddrog 

internationale, herunder engelske/amerikanske og kinesiske, opslag. PGB forklarede, at 



programmet allerede delvis kan gøre dette, men det er problematisk, da resultatet skal 

bruges i en dansk kontekst. Dette førte til en diskussion om, hvorvidt der kunne være 

en ide i at overvåge internationale front runners med programmet. Udvalget 

understregede vigtigheden af, at programmet fanger reele faglige og personlige 

kompetencer og ikke bare buzzwords. AKTH og PGB redegjorde for, at systemet i høj 

grad tager forbehold for dette. 

 

 Digital købsadfærd v. JUKP. Claus Kenberg spurgte til, hvorvidt undersøgelsen kunne 

inkludere anmeldere, der også er en type influencer. Mette Holm Bertelsen efterlyste, at 

brugerne segmenteres ift. yndlings influencer, JCH fulgte op på dette og efterlyste en 

segmentering på køn. JUKP fortalte, at der var lavet en segmentering på køn, men 

denne afveg ikke signifikant fra basisgruppen. JUKP vil arbejde videre med at 

segmentere på yndlings influencers. Claus spurgte ind til, hvad der gøres med 

resultaterne, når undersøgelsen er færdigt. SUR og JUKP forklarede, at resultaterne 

inddrages i uddannelsen. Udvalget foreslog, at undersøgelsen følges op med kvalitative 

interviews. Mette efterlyste, at der i undersøgelsen tages højde for, hvorvidt det 

betyder noget, at de interviewede alle er markedsføringsstuderende, da det kan give en 

vis bias. Claus og Niels Ralund ønskede, at der holdes et oplæg om resultaterne hos 

hhv. Saxo og FDIH.  

 

 Retail Reinvented v. JCH. Thor Palmhøj efterlyste, at dette projekt samarbejder med 

Digital købsadfærd, da der var meget at hente i det krydsfelt. 

 

Det var gennemgående for FoU projekterne, at projektlederne oplevede, at brancherne var 

meget konservative og meget lidt omstillingsparate, hvilket til tider gjorde det vanskeligt at få 

resultaterne implementeret.  

SUR anerkendte, at der er en udfordring med at få projekterne til at spille sammen, og det er 

et kontinuerligt fokusområde. 

Niels Ralund tilbød at skaffe nogle mindre, men fremstormende, detailhandelsvirksomheder.   

Udvalget udtrykte tilfredshed med projekterne, som de mente var praksisnære og 

håndgribelige. Udvalget efterlyste dog, at Salg og Markedsføring arbejder yderligere på at få 

resultaterne ud til erhvervene, f.eks. gennem Dansk Erhverv og handelstandsforeninger. 

Resultaterne skal præsenteres kort f.eks. som v-blogs. 

Beslutning: 

Området skal arbejde sammen med afdelingen for Innovation og Medie, om mulige 

præsentationer for eksterne interessenter. 

Ad. 5. Valgfag 

Beslutning: 

Punktet om udbud af valgfag overføres til næste møde. 

Ad. 6 Evt. 

Niels Ralund inviterede Salg og Markedsførings undervisere til åbent hus hos Matas d. 21. juni. 

 

 


