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Caseperiode:		 22.05.17	–	09.06.17	
Arbejdstid:		 Alle	afsætnings-	og	erhvervsøkonomitimer	i	perioden	
Elevtid:		 	 5	timer	i	afsætning	/	5	timer	i	erhvervsøkonomi	
Produkt:		 	 PP	samt	fremlæggelse  	
Aflevering:		 Lectio	07.06.17	kl.	21:00	
	

	

	



Case: Markedsføring af Holbæk med henblik på at tiltrække turister 
Det er hvad I skal arbejde med i grupper.  
Turisme spiller en stor rolle i Danmark.  Der er ca. 119.500 jobs i den danske turistbranche. 
Turisterne bruger ca. 82,4 mia. kroner i Danmark om året. Disse penge bruges bl.a. på 
overnatninger, restaurant besøg, kultur, forlystelser og i detailhandelen.  
 
Den officielle turistfilm om Holbæk udarbejdet af Visit Holbæk findes på  
www. youtu.be/DYKdEOUJx9s 
 
Formål 
Du skal arbejde med de begreber og teorier, som du har haft i faget afsætning og 
erhvervsøkonomi i praksis. Udgangspunktet er kompetencemålene. 
Det betyder, du skal bruge de kompetencer og den viden, du har tilegnet dig i undervisningen 
siden august 2016.   
 
Case krav 
Dit arbejde med turistcasen indeholder 2 dele.  
 
Et produkt (PP samt fremlæggelse) som skal præsenteres i uge 23 for afsætnings- og 
virksomhedsøkonomiunderviserne samt din klasse. 
 
Et par repræsentanter fra hver gruppe er fredag i uge 23 inviteret med ned for at besøge Holbæk 
Erhvervsforum for at give Turistchef Anne-Grete Sørensen feedback på dit/jeres arbejde. Se noten 
i Lectio for flere praktiske oplysninger. 
 
Case spørgsmål  
Disse fremgår af næste side i skemaet ’Fremlæggelse og tidsplan’. 
 
Arbejdsform 
Denne case skal løses i grupper 4-5. Disse dannes på klassen. Underviseren har vetoret. 
 
Arbejdstid 
Du har mødepligt til alle afsætnings- og virksomhedsøkonomitimerne i hele caseperioden med 
mindre andet er aftalt med underviser. 
 
Aflevering 
Produktet skal afleveres i Lectio 07.06.17 kl. 21:00. Det hele skal være samlet i en fil. 
 
 



Fremlæggelse samt tidsplan 
 

Dato Aktivitet 
19.05.17 Introduktion til turistcasen 

22.05.17 
 

Kl. 10:45 foredrag i kantinen  
 
Rektor Malene Grandjean byder velkomme til: 
Turistchef Anne-Grete Sørensen fra Holbæk Erhvervsforum samt 1A, 1B, 1C og 1D  
 
Foredraget handler om turisme i Holbæk. 

24.05.17 
 

Vi skal i dag på ekskursion. Vi skal bliver klogere på: Analyser og Interviewarbejde hos voxmeter.dk og 
møde en ung entreprenør, som bruge mange data til sine forretninger.     
 
Kl. 11:00 skal vi være hos  
Voxmeter A/S               
Borgergade 6, 4. sal        
1300 København K 
 
Kl. 14:30 skal vi være hos 
Partner, Willmore performance management bureau ApS (Entreprenør Jonathan Riis) 
Nørre Voldgade 6 
1358 København K 

Case spørgsmål 1. Udarbejd et spørgeskema med relevante spørgsmål som Holbæk Turistforum kan bruge aktivt.  
Fokus skal bl.a. være på - hvad vil en lokal vise en turist i Holbæk? 
2. Foretag spørgeskemaundersøgelsen med et nogenlunde repræsentativt udsnit af universet. 
3. Databearbejd materialet 
4. Hvis du skulle vise en turist på din egen alder rundt i Holbæk på 5 timer - hvad skulle der så ske? 
(Inddrag dine data fra spr. 1. -3.) 
5. Planlæg to dage i Holbæk for en turist familie på 4 (du bestemmer selv familiesammensætningen) 
(Inddrag dine data fra spr. 1. -3.) 
6. Udarbejd markedsføringsmateriale for spr. 4. og 5. samt et realistisk budget. 
7. Kom med 3-5 forslag til nye turistattraktioner her i Holbæk. 
8. Hvad er din yndlings location i Holbæk og hvorfor? 

08.06.17 Fremlæggelse* på klassen for AF og VØ underviser samt klassen. 
Hver gruppe får 10 minutter til af fremlægge deres produkt. Herefter stilles der spørgsmål fra underviserne.  
 
Herefter udvælger grupperne repræsentanter, som skal fremlægge jeres produkt for turistchefen den 
efterfølgende dag.  
 
Dele af spørgsmålene fra afsnittet ”Case spørgsmål” vil ikke være relevante at fremlægge for turistchefen. 
Så brug tid i gruppen på at udvælge den information, som vil være relevant med modtageren for øje. 

09.06.17 Besøg hos Holbæk Erhvervsforum for at give Turistchef Anne-Grete Sørensen feedback på jeres arbejde 
sammen med jeres udvalgte elever fra klassen, rektor Malene Grandjean og Karen Marie. 
 
Kl. 10.15-11.15  
Holbæk Erhvervsforum 
Ahlgade 1C 
4300 Holbæk 
 
Vi mødes alle (dem som skal deltage) på p-pladsen foran Nordsalen kl. 09:55 
Så går vi samlet ned til Holbæk Erhvervsforum. 

 
*Gruppen vil til fremlæggelsen blive bedømt på dennes evne til at anvende og bruge begreber 
og teorier, som I har lært i undervisningen – samt den kreative tilgang til spørgsmålene. 
Produktet vægter med 20%, mens den mundlige fremlæggelse vægter 80% af den samlede 
bedømmelse.  



Fun Facts about Denmark 
Ekstra bladet har publiceret en artikel 21. april 2017 om, hvad turisterne tænker, når de besøger 
Danmark! 
 
Den fulde artikel kan læses her: Det tænker turisterne, når de besøger Danmark! 
http://ekstrabladet.dk/ferie/se-listen-det-taenker-turisterne-naar-de-besoeger-danmark/6622942 
 
Og her er et uddrag med hovedpointerne… 
Hvad tænker turisterne om os, når de kommer til Danmark? Hvis du altid har gået og undret dig 
over det, så kan du godt tage en slapper allerede nu, for det har Buzzfeed nemlig sat sig for at 
finde ud af. 
 
Den amerikanske hjemmeside har taget billeder af 13 ting/ord, som er typisk for os danskere. 
Herefter har de sendt billederne til deres afdelinger i Mexico, USA, Australien, Frankrig, Canada og 
Tyskland og bedt deres ansatte om at sætte ord på deres tanker. Tanker, som måske godt kan 
være overraskende i vores øjne… 
 
Babyer, der sover udenfor i frostvejr: 'De forældre skulle i fængsel' 
 
Hotdogs: 'Jeg fik lige et surt opstød' 
 
Levende lys i juletræet: 'Vil du brænde dit eget hjem ned?' 
 
Risalamande med kirsebærsovs: 'Klamt' 
 
Lad-cykler: 'Skide sejt' 
 
Smørrebrød: 'En sandwich, der er gået galt' 
 
Kronsprins Frederik og prinssese Mary: 'Swag' 
 
Sarah Lund: 'Isdronning' 
 
Nikolaj Coster-Waldau: 'Virkelig lækker' 
 
Janteloven: 'Er det en film?' 
 
Mads Mikkelsen: 'Vladimir Putin mixet med Daniel Craig' 
 
Kagemand: 'Kager fyldt med slik?' 
 
Ordet 'hygge': 'Den følelse, du har, når du skal tisse?' 


