
CATEGORY MANAGEMENT  
WORKSHOP  
 

De 8 trin til Category Management 

Over 200 firmaer og mere end  

800 professionelle har deltaget på 

vores Category Management 
Workshops 

 

Nu på dansk og  
med danske cases 
  
 
Målgruppe 
Category Management Workshop 
er for både nye og erfarne inden 
for følgende områder: 
 

• Salg 

• Trade Marketing 

• Account Management 

• Category Management 

• Forretningsudvikling 

• Brand & Product Management 

• Space Planning 

• Merchandising 

• Customer Marketing  

 

 

Om workshoppen 

Du får en både teoretisk og 
praktisk gennemgang af de 8 
trin til Category Management. 
 
Herved bliver du fuldt ud 
fortrolig med alle aspekter af 
Category Management 
i løbet af de 2 dages 
workshop: 
 
• Introduktion til Category   
   Management 
• Parathed til Category    
   management 
• Definition & segmentering 
   af kategorien (case) 
• Kategori Roller (case) 
• Vurdering af kategorien  
   (case) 
• Måling af performance 
• Kategori Strategier (case) 
• Kategori Taktikker (case) 
• Implementering af plan 
• Re-vurdering af kategorien 

 

Du får desuden øvelse i at 

anvende FASTTRACK 

Category Management via 5 

praktiske cases. 

De 5 cases dækker kritiske 
områder af Category 
Management:  
 
Udarbejdelse af Kategori Plan 
via fastlæggelse af Kategori 
Definition & Segmentering, 
Kategori Rolle, Kategori 
Vurdering og Kategori Taktikker. 
 
Workshoppen afsluttes med en 
række eksempler fra kæder og 
leverandører, der demonstrerer 
Category Management i praksis. 
I alle eksempler dokumenteres 
de efterfølgende resultater. 
 
Pris pr. deltager 
1. deltager 1300 € 
2. deltager 1100 € 
Pr. ekstra deltager 900 € 
 
Skal vi holde en Category 
Management Workshop kun for 
dit firma – på firmaets adresse 
og på valgfrie datoer? Kontakt 
os for et uforpligtende tilbud på 
77 88 25 20. 
 
 



T i l m e l d i n g  t i l   
C a t e g o r y  M a n a g e m e n t  Wo r k s h o p  

 
Tilmeldingsskema 
For hver deltager udfyldes og indsendes følgende skema med deltagerinformationer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yderligere informationer: 
1. Du kan for-tilmelde dig ved at sende dette tilmeldingsskema til denmark.spaceman@nielsen.com 
2. Tilmeldte deltagere kan når som helst udskiftes med andre medarbejdere fra samme firma, 
    såfremt dette meddeles forinden. Husk at udfylde nyt tilmeldingsskema. 
3. Tilmeldte deltagere kan afmelde sig senest 1 uge før afholdelsen af kurset. Afmeldes 
    deltagere senere end dette, vil firmaet stadig blive faktureret fuld pris. 
4. Alt undervisningsmateriale, morgenmad og frokost er inkluderet i prisen. 
5. Prisen dækker ikke rejseomkostninger eller udgifter til hotel i forbindelse med workshoppen. 
6. Alle priser er ekskl. moms. 
 
Har du spørgsmål, så kontakt os: 
Jens Kolbe Olsen på tlf: 77 88 25 20 eller email jens.olsen@nielsen.com. 
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