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Denne lærebog, som er baseret på 2007-udgivelsen Afsætning af finansielle produkter, er nu yderligere
målrettet til finansøkonomuddannelsen og andre uddannelser inden for den finansielle sektor. Læseren får
viden om fx finanssektorens strategiske overvejelser og de finansielle kunders købsadfærd på såvel B2B- som
B2C-markedet. Bogen sætter således den studerende i stand til at forstå begreber som segmentering,
målgruppevalg og positionering samt mål og strategier på både erhvervs- og privatkundemarkedet.
En række nye cases og eksempler forholder sig til problemstillinger inden for bl.a. rådgivning af
erhvervskunder, ejendomsmarkedet samt bank og realkredit.
En uddannelse, der gør dig klar til erhvervslivet. 2 Hvornår har en virksomhed blandede aktiviteter. En
regnskabsanalyse har en omfattende betydning for faget, virksomhedsøkonomi. Du får den rette balance
mellem. Servicetekst Hovedgruppe 00 'Kommunens styrelse' dækker sager der vedrører styrelsen af
kommunen som kommune jf. Servicetekst Hovedgruppe 00 'Kommunens styrelse' dækker sager der vedrører
styrelsen af kommunen som kommune jf. Pyramideforetagender er en uofficiel betegnelse for investeringseller salgsforetagender, hvor en bred bund skal finansiere udbyttet til en smal top, eller hvor de.
kommunestyrelsesloven. Erhvervsakademi Aarhus, EAAA, udvikler og gennemfører praksisnære
videregående uddannelser der kombinerer teori og praksis Erhvervsakademi MidtVest lægger stor vægt på at
opbygge, udvikle og vedligeholde kontakten til virksomheder. B. Pyramideforetagender er en uofficiel

betegnelse for investerings- eller salgsforetagender, hvor en bred bund skal finansiere udbyttet til en smal top,
eller hvor de. Google er mester i digital markedsføring. Vi tilbyder en lang række kurser, efteruddannelse og
videreuddannelse. Europakommissionen har i henhold til artikel 26, stk. Vi tilbyder en lang række kurser,
efteruddannelse og videreuddannelse. Hos Koncenton er vi specialister i at skabe værdi for investorer gennem
formidling, forvaltning og udvikling af boligejendomme. Klik her og få overblikket over de mange
videregående uddannelser på EAL. Du kan. Flertallet af danske virksomheder bruger Google AdWords som
en del af deres markedsføring, og Google bruger selvfølgelig.

