
 

Kurs i markedsføring og kundebehandling. 
Ansvarlig: Marit G Engeset, marit.engeset@usn.no 

Målgruppe: Eiere, ledere og ansatte i små og mellomstore handelsbedrifter 

Antall samlinger: 4 

Varighet: 2 timer pr samling 

Temaer: 

1. Målgrupper og behov – forstå din målgruppe 

2. Merkevarebygging – hvordan bruke merkebygging for å skape oppmerksomhet og interesse 

blant kunder 

3. Beslutningsatferd – hvordan påvirke kundens valg  

4. Kundemøtet – service og kundebehandling i praksis 

Format: 

På samlingene: Forelesning og diskusjoner rundt de fire temaene. Presentasjon og kommentarer til 

arbeidet som er utført i mellomperioden. 

Arbeid med oppgaver i mellomperiodene: For hvert tema blir det foreslått konkrete aktiviteter som 

deltakerne kan prøve ut i egen bedrift i perioden frem til neste samling.  

Avsluttende aktivitetsplan: Deltakerne kan dersom de ønsker lage en plan for markedsaktiviteter de 

vil innføre i egen bedrift. Kursleder vil gi den enkelte skriftlig tilbakemelding på planen dersom 

deltakeren ønsker dette. Hensikt er at bedriften skal ha et håndfast utbytte av kurset.  

Kursmatriell: 

Power Point deles med kursdeltakerne etter hver samling. 

Anbefalt litteratur:  

Supphellen, Torbjørnsen og Troye (2014). Markedsføring. Verdibasert kundeledelse. Fagbokforlaget. 

 

  



TEMA DAG 1: Målgrupper og behov 

Tirsdag 13.03. kl 0800-1000 

Vi starter med å gå gjennom de overordnede mål med kurset og hva som er læringsmål. Deretter 

dagens tema: For å vite hvordan vi skal markedsføre oss må vi vite hvem de potensielle kundene våre 

er. Det viktigste spørsmålet er da hvilke behov og ønsker skal produktene våre tilfredsstille? Og 

hvordan kan vi jobbe for å skape tilfredse kunder? På denne samlingen vil vi gi en kort innføring i: 

- Kunders verdier, forventninger - behov, ønsker og motiv 

- Hvordan identifisere ulike målgrupper i ditt marked 

- Hvordan utvikle tilbud som er egnet til å overgå eller tilfredsstille kundens forventninger 

 

Oppgave i mellomperioden: 

Reflekter over hvilke generelle verdier og forventninger dine kunder søker å tilfredsstille ved å kjøpe 

produktet/produktene du selger (hva er «kjerneproduktet?). Foreslå en konkret endring eller 

tilpasning i ett av virkemidlene («det konkrete produktet») eller i leveransen av produktet («det 

utvidete produktet») slik at tilbudet blir bedre tilpasset disse verdiene.  Test ut ideen.  

 

  



TEMA DAG 2: Merkeposisjonering 

Tirsdag 20.03. kl 0800-1000 

 

Første dag og i mellomperioden har vi jobbet med å forstå hvem kunden er og hvorfor han/hun er 

aktuell kjøper av produktene til bedriften. Denne gangen går vi ett skritt videre og spør hvordan 

bedriften kan jobbe for å gjøre seg og sine produkter attraktive i forhold til konkurrerende tilbud. Vi 

tar utgangspunkt i kunnskap om kunden som er utviklet gjennom første samling og i 

mellomperioden. Vi vil fokusere på: 

 

- Hva er et merke og hvordan skapes merkeverdi 

- Hvilke ressurser gir opphav til konkurransekraft og merkeverdi 

- Hvordan skape god merkeposisjon 

Oppgave i mellomperioden: 

Tenk gjennom hvilke ressurser din bedrift har som kan utvikles til et varig, unikt fortrinn. Test ut en 

konkret aktivitet som kan bidra til å enten a) utvikle en ressurs til et varig fortrinn eller b) 

kommunisere fortrinnet til markedet. 

 

  



TEMA DAG 3: Beslutningsatferd 

Tirsdag 10.04 kl 0800-1000 

På de to første samlingene har vi hatt fokus på det overordnede knyttet til kunnskap om 

kundegrupper og valg av strategi for påvirkning av kunden. Denne gangen skal vi være mer konkrete 

og fokusere på hvilke virkemidler bedriften kan ta i bruk for å påvirke kundens beslutninger. Vi vil ha 

fokus på følgende områder:  

- Beslutningsprosessen 

- Rasjonelle og ikke-rasjonelle beslutninger 

- Hvordan påvirke kundens beslutninger 

-  

Oppgave i mellomperioden: 

Beskriv en type beslutning som er relevant for din bedrifts kunder. Foreslå 2-3 helt konkrete 

virkemidler for å påvirke kundens beslutning som din bedrift kan innføre. Test ut en eller flere av 

disse virkemidlene.  

  



TEMA DAG 4: Service og kundebehandling i praksis 

Tirsdag 17.04. 0800-1000 

På denne siste samlingen skal vi fokusere på hvordan bedriften kan jobbe med å utvikle gode 

opplevelser i møtet mellom kunde og medarbeider. Vi vil ha fokus på følgende spørsmål: 

- Hva er god service? 

- Kommunikasjon og kundebehandling 

- Klagebehandling 

 

Avsluttende oppgave: 

Som avslutning på kurset kan deltakerne samle erfaringer med aktiviteter de har testet ut og lært fra 

de andre deltakerne i en plan for markedsaktiviteter som kan brukes i egen bedrift. Denne planen 

kan sendes til kursleder som vil gi kommentarer og innspill. En slik plan vil gi den enkelte deltaker et 

håndfast utbytte av kurset og et godt utgangspunkt for videre markedsarbeid i bedriften. 


