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God kännedom om konkurrensmiljö och affärsmannaskap är en förutsättning för att kunna 
bedriva ett genomtänkt och strukturerat marknadsföringsföringsarbete. Utbildningen 
Diplomerad marknadsförare ger dig möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och bredda 
dina kunskaper inom marknadsföring. Exempel från vardagssituationer ger näring till 
intressanta diskussioner och formar kunskap som du direkt kan omsätta i ditt arbete. Du 
utvidgar också ditt nätverk med personer som liksom du har erfarenhet av att arbeta kund- 
marknadsorienterat i olika sammanhang.

  mål:    Målet är att ge dig kunskap och verktyg så att du skall kunna agera  
   utifrån ett marknads- och kundorienterat tänkande. Efter avslutad  
   utbildning kommer du att känna till viktiga begrepp inom   
   marknadsföring, ekonomi och marknadsrätt, kunna hantera de 
   konkurrensmedel som står ditt företag till buds samt kunna planera  
   företagets marknadsföringsinsatser på ett genomtänkt och   
   strukturerat sätt. 
    
  målgrupp:  Utbildningen är avsedd för personer som deltar i företagets   
   marknadsarbete såsom personal- och ekonomichefer, nyanställda  
   säljare, egenföretagare och anställda i offentlig förvaltning.
  
  upplägg:  Utbildningen omfattar 90 studietimmar som vanligtvis fördelas  
   över ett 20-tal tillfällen. Den totala studietiden är cirka sex månader.  
   Utbildningen är upplagd för att göra det möjligt att studera och  
   arbeta samtidigt. Efter utbildningen har du möjlighet att bygga på  
   med ytterligare två terminer och bli diplomerad marknadsekonom.

  förkunskaper: För att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du ha   
   gymnasiekompetens eller motsvarande. Några års erfarenhet från  
   marknadsföringsområdet är en fördel men inget krav.
  
  litteratur:  Sensus tillhandahåller litteratur. Litteraturlistan uppdateras ständigt  
   så att den alltid täcker den senaste utvecklingen inom området.   
  
  diplom:  För att erhålla slutbetyg och diplom krävs minst 70 % närvaro på  
   varje delavsnitt samt godkänt betyg på projektarbete och alla   
   skriftliga tentamina.

information och anmälan: www.sensus.se/diplom



Innehåll

affärsmannaskap (45 timmar)
•	 Introduktion till dagens affärsmiljö
•	 Ett näringsliv i förändring
•	 Marknadsföringens utvecklingssteg
•	 Olika förhållningssätt till marknadsföring 

och affärer
•	 Förhållningssätt inom dagens 

affärsmannaskap
•	 Relationsmarknadsföring
•	 Marketing mix-modellen
•	 Kundrelationen
•	 Affärsidé, vision 
•	 Målstyrning
•	 Segmentering av målmarknad
•	 Produktlivscykel
•	 Kundnytta, behov
•	 Intressentmodellen

konkurrensmiljö (45 timmar)
•	 Värde- och konkurrensbaserad 

prissättning
•	 Prisstrategier, prisförhandlingar
•	 Kundstrategier
•	 CRM-strategier
•	 Marknadsföring av tjänster
•	 Intern marknadsföring
•	 Service management
•	 Produktbegreppet, kvalitet
•	 Produktkrav, CE, design
•	 Uppförandekoder och etik 
•	 Immaterialrätt
•	 Varumärkesutveckling
•	 Branding, positionering
•	 Distributionskanaler
•	 Agenter, ÅF, licenser, franchising

sensus utbildningar för arbetslivet
Sensus erbjuder utveckling i yrkeslivet. Vi arbetar med förändringsprocesser på arbetsplatsen 
och kompetenshöjande insatser som direkt kan tillämpas i arbetet. I centrum för vår
verksamhet står livsfrågor, mångfald och globala frågor.

Sensus ser alla människors olikheter som en resurs, vare sig det handlar om personlighet,
ålder, kön, kulturell bakgrund eller andra erfarenheter. Att ta tillvara människors olika
bakgrund och potential ger förutsättning för utveckling, bättre arbetsmiljö och ökad
lönsamhet.

Deltagarens personliga utveckling står i fokus under hela utbildningstiden. Med små grupper
på 8-12 personer finns gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner.
Samtliga ledare är yrkesverksamma och har mångårig erfarenhet från näringslivet.

diplomerad marknadsförare

information och anmälan: www.sensus.se/diplom



sensus [sens’us] (lat.) subst. 1. sinnesintryck, 
förnimmelse, känsla 2. förmåga att känna 
3. medvetande, besinning 4. tankeförmåga, 
sunt förnuft 5. själ 6. förstånd, vett, 
omdöme, takt, smak 7. åsikt, tänkesätt, 
åskådning 8. mening, innebörd 9. moral-
iskt sinne, känsla för det rätta

information och anmälan

Kristianstad
Ingrid Olsson

Nya Boulevarden 10
0454-15 592

ingrid.olsson@sensus.se

Kalmar
Maria Ljung

Södra Långgatan 60
0480-170 94

maria.ljung@sensus.se

Jönköping
Elisabeth Westrin
Östra Storgatan 8

036-30 98 85 
elisabeth.westrin@sensus.se

Linköping
Elisabeth Westrin
Apotekaregatan 14

036-30 98 85 
elisabeth.westrin@sensus.se

Växjö 
Peter Östberg
Norrgatan 15

0470-70 73 05
peter.ostberg@sensus.se

Malmö
Ingrid Olsson
Studentgatan 4

0454-15 592
ingrid.olsson@sensus.se

Göteborg
Annika Berg

Södra Hamngatan 29
031-708 39 25

annika.berg@sensus.se


