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Övningsbok i marknadsföring rymmer uppgifter med lösningsförslag som ger studenter möjlighet att öva på
innehållet i grund- och fortsättningskurser i marknadsföring.Läs merÖvningsbok i marknadsföring lämpar sig

för kurserna:- Marknadsföring 1, 7,5 hp- Marknadsföring 2, 7,5 hp- Marknadskommunikation 7,5 hp-
Internationell marknadsföring 7,5 hpUppgifterna är indelade i deskriptiva, analytiska och casebaserade och
berör:- Affärsidé- Varumärkesstrategi- Utformning av marknadsföringsbudskap- Produktmarknadsföring-

Annonsering- Relationsmarknadsföring- Internationell marknadsföring- MarknadsundersökningUppgifterna
varvas med faktatexter som behandlar svensk och internationell teoribildning. Boken ger en stabil

kunskapsplattform, en förståelse för logiken i ett företags marknadsföringsarbete och hjälper till att placera
termer och modeller i sitt ämnessammanhang. Inom varje ämnesdisciplin får vi följa operativt

marknadsföringsarbete från ett företagsperspektiv.

Alltid bra priser och snabb leverans. M3000 Marknadsföring Övningsbok. Pris 532 kr.

Christina Öberg Örebro

Malmö Liber ekonomi 1 ex 261 SEK. Köp boken Marknadsföring fakta och övningsbok av Stefan Fürst
Lasse Siggelin ISBN 74708 hos Adlibris. Marknadsföring är en kombinerad fakta och övningsbok som

behandlar marknadsföringens historia lagar och andra bestämmelser etik och hållbar utveckling
marknadskommunikation och olika analysmetoder. Marknadsföring fakta och övningsbok innehåller sju
teman Alla marknadsför sig. Vi inom gruppen tror att social media kommer att spela en ännu större roll för
företag inom framtiden och därför är det ytterst viktigt att vara med från första början för att hållas med i
utvecklingen. Övningsbok i marknadsföring rymmer uppgifter med lösningsförslag som ger studenter
möjlighet att öva på innehållet i grund och fortsättningskurser i marknadsföring. MedlemsRABATT.

Välkommen till dagens tips som handlar om Gratis marknadsföring . Företagsekonomi från begrepp till beslut

https://citylofistudypress.fun/books1?q=Övningsbok i marknadsföring


Övningsbok är en uppgiftsbok med ett stort antal uppgifter av varierande. Köp via återförsäljare eller logga in
och köp som avtalskund.
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