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Afsætning A Poul Tjærby Hent PDF Forlaget skriver: Indhøstede erfaringer med faget Afsætning A afspejles i
bogsættet. For eksempel behandles fagets strategimodeller i international sammenhæng og på basis af de

nyeste teorier med mange eksempler.
I overensstemmelse med fagplanen er afsnittet om informationsindsamling centreret om de sekundære data.
Informationsindsamling via internettet indgår. I den sammenhæng indeholder bogen en række nyttige web-

adresser med gode links, som eleverne med fordel kan benytte i forbindelse med udarbejdelse af
eksamensprojektet.

E-handel behandles i forbindelse med både "place" og "promotion".
I tilknytning til lærebogen er der udarbejdet en opgavebog. Opgavebogen omfatter opgaver der hører til de

enkelte kapitler samt større tværgående opgaver og cases.
Der er ved udarbejdelsen af bogsættet lagt stor vægt på at inddrage eksempler fra både mindre og større

virksomheder, ligesom forskellige brancher er medtaget.
Bogsættet er skrevet i et letforståeligt sprog og bringer på en spændende, varieret og fornyet måde elever og

lærere rundt i fagets emner.
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