14. september 2018

Elever vil vide alt om butikskædes kunder
Kend dine kunder. Det er kernen i en forretningsidé, som har skaffet fire hhx-elever fra Campus Vejle en
flot finaleplads til DM i Erhvervscase.
På handelsgymnasiet lærer eleverne en masse om, hvad der skal til for at drive en succesfuld virksomhed.
Meget af undervisningen er ren teori, men ikke når hhx-elever fra hele landet deltager i DM i Erhvervscase.
Her er opgaven at komme op med den bedste, mest innovative forretningsidé til en udvalgt virksomhed,
som i år er butikskæden Normal.
Fire elever fra hhx på Campus Vejle tog udfordringen op – og de gjorde det så godt, at de vandt de
regionale mesterskaber og nu er videre i finalen, som finder sted d. 26. september.
- Vi startede med at analysere Normals markedsføring – og vi så, at de brugte den samme markedsføring
over for alle deres kunder. Det mener vi ikke, er det mest effektive, siger Christian Toft Bach, som kommer
fra Hedensted, mens hans tre holdkammerater kommer fra henholdsvis Vejle og Tørring.
En app, som kortlægger kundernes adfærd
Eleverne mener i stedet, at Normal-kæden bør indsamle viden om kunderne, så virksomheden kan komme
med netop de tilbud, som passer bedst til den enkelte kunde.
- Derfor udviklede vi en prototype til en app, hvor kunderne kan gå ind og deltage i et spil, hvor de kan
vinde forskellige produkter. Hvis de vælger at indtaste deres kortoplysninger i appen, vil betalingskortet
efterfølgende kunne bruges som et kundekort og give adgang til en række personlige tilbud og rabatter,
fortæller Lukas Specht.
For butikskæden er fordelen, at de på den måde kan følge med i, hvilke varer den enkelte kunde er
interesseret i. Det gør det samtidig lettere at forudsige, hvilke tilbud nye kunder vil kunne lide. Alt i alt kan
det udløse flere og gladere kunder – og i sidste ende højere indtjening for virksomheden, vurderer de fire
hhx-elever.
Det var de regionale dommere enige i, og til den kommende finale får eleverne fra Campus Vejle også
mulighed for at præsentere idéerne for Normals ledelse.
Fedt at prøve kræfter med virkeligheden
Glæden ved skolearbejdet bliver i det hele taget større, når opgaverne rykker tættere på virkeligheden,
mener de fire elever, som har selvtilliden i top forud for DM-finalen.
- Det er rigtig fedt at kunne bruge alle teorierne i praksis og have mulighed for at få resultatet bedømt af
nogen fra erhvervslivet, siger Sejer Rasmussen.
Det er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, der – sammen med Dansk Erhverv – står bag DM i
Erhvervscase. Her glæder direktør Lars Kunov sig over, at eleverne fra Hhx Campus Vejle og mange andre
skoler rundt i landet har haft mod på at tage bolden op.

- Det er altid en stor fornøjelse at se, hvad finalisterne præsenterer i DM i Erhvervscase, og hhx'ernes
forretningsideer er virkelig innovative i år. De er bare superdygtige, siger Lars Kunov.
Om DM i Erhvervscase
Til DM i Erhvervscase dyster elever fra handelsgymnasiet (hhx) om, hvem der har de skarpeste forretningsideer og det
største erhvervstalent. Sideløbende afholdes der et DM i Teknologi, hvor elever fra teknisk gymnasium (htx) konkurrerer
om at blive danmarksmestre i kreative opfindelser, der gør hverdagen nemmere. Bag begge mesterskaber står Danske
Erhvervsskoler og -Gymnasier sammen med Dansk Erhverv. Til DM-finalen den 26. september på Børsen i København
deltager alle de regionale mestre – dvs. fem hold hhx-elever og fem hold htx-elever.
For yderligere information og kontakt til eleverne: Ingrid Behrndt Andersen, redaktør og projektleder, Danske
Erhvervsskoler og -Gymnasier, tlf. 2020 7291, iba@deg.dk
Læs mere om EM i Teknologi og Erhvervscase på www.deg.dk

