
FRA AKADEMIUDDANNELSE
I RETAIL TIL HD 2. DEL 

HDO med specialisering i  
Sales & Marketing Management

Du stifter blandt andet bekendskab med
konceptstyring, personlig ledelse, økonomi & markedsføring

PRAKTISK:
Fremmøde ca. hver 3. tirsdag. Undervisning fra 9-17. 

Undervisning sted: Tradium Retail & Management, Blommevej 39, 8930 Randers.

KONTAKT OG TILMELDING:
Tradium Retail & Management, Blommevej 39, 8930 Randers NØ.
Kontaktperson: Trine Fage Krogh, tkr@tradium.dk, mobil 2128 7551.

SVU, Statens Voksen Uddannelse, skal søges inden undervisningsstart og udgør i tilskud 
pr. deltager pr. dag. kr. 640,- Søges SVU skal faget + opgaveskrivning + eksamen 

afvikles indenfor perioden 8 uger og 3 dage. 
Du kan læse mere om reglerne for SVU på www.svu.dk.

Pris pr. 10 ECTS fag 4.900 kr. 

Pris pr. 5 ECTS fag 3.500 kr.

Tilmelder du dig den samlede Akademiuddannelse i Retail er prisen: 25.000 kr. 

SAMARBEJDE MELLEM:

Adgang til HD 2. del
Såfremt du som led i din merkantile akademiuddannelse (AU) 

eller som supplement hertil har bestået en fuld 
akademiuddannelse i Retail, giver det dig adgang til 

HD Sales & Marketing Management.

Kontakt Kursuschef Helle Guldhammer 
hvis I ønsker et virksomhedsforløb 

– vi mestrer fleksibilitet. 
hgu@tradium.dk - mobil 2339 2287
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Med en akademiuddannelse i Retail får du den nødvendige viden om, hvordan markedet 
ser ud og værktøjerne til at vælge en målgruppe, der kunne være interessant at profilere 
sig tydeligt over for. Blandt andet stifter du bekendtskab med konceptstyring, personlig 
ledelse, økonomi og markedsføring.

Målet er at kvalificere dig til selvstændigt at kunne analysere, planlægge og gennemfø-
re løsninger, der vedrører konceptstyring, salg, indkøb, kommunikation, driftsoptimering 
og ledelse i detailhandelsvirksomheder, detailkæder og disses bagland. 

HDO er en internationalt orienteret efteruddannelse i ledelse og organisation, som i 
gennem mange år har leveret ledere til private og offentlige organisationer. 
Mange HDO-ere spiller centrale roller i udviklingen af egen organisation:
 
• HDO udvikler dine lederevner og dine samarbejdsevner. 
• HDO udfordrer dig og tager dig med ud i “ukendt terræn”. 
• HDO kombinerer teori og praksis.
• HDO udvikler din forståelse for ledelsesudfordringer. 
• HDO giver dig ideer til visioner og nye løsninger. 
• HDO giver dig en værktøjskasse med analysemodeller og management koncepter. 

Sales & Marketing Management giver dig overblik over det faglige indhold af Marketing 
Management og behandler en række centrale marketingrelaterede emner: 

• Marketing Management, f.eks. kundeværdi, segmentering, målmarkedsføring, 
  parametermiks og branding. 

• Markedsføring over for forbrugere, f.eks. behov, beslutningsprocesser, opinionsledere
  og markedskommunikation. 

• Mediaplanlægning og interaktiv markedsføring, f.eks. sociale medier og avanceret 
  webmarkedsføring 

• Industriel markedsføring, f.eks. købsprocesser, rationalitet, købscenter 
  og distributionskanaler. 

• Indsamling af information til planlægning af markedsføring med sekundære kilder. 
  Introduktion til primære kilder. 

• Udvikling af nye produkter, f.eks. udviklingsmodeller, kreativitet, registrering 
  af kundebehov og prioritering. 

• Konkurrenceteori, f.eks. konkurrentanalyse, marketing warfare og prissætning.

• Markedsføringsplanlægning: Struktur for udvikling af marketingprogrammer. 
  Marketingrevision. Organisering af marketing. 

1. SeMeSter 
Konceptstyring i detailhandlen  (10 ECTS)

2. SeMeSter 
Det personlige lederskab i detailhandlen  (10 ECTS)

3. SeMeSter 
Butiksoptimering (5 ECTS)

4. SeMeSter 
Butiksøkonomi (5 ECTS)

5. SeMeSter 
Salgsledelse i detailhandlen (10 ECTS)

6. SeMeSter 
Salgspsykologi og grundlæggende salg (10 ECTS)

7. SeMeSter 
Afgangsprojekt 

HD OrganiSatiOn & leDelSe
Sales & Marketing Management

Kontakt os gerne såfremt du i forvejen har et akademifag eller flere, 
så vi sammen kan tilrette et forløb som tager højde for dine eksisterende fag.
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