
 

Merkantilt talent – for elever der handler 
Markedsføring af STARKS produkter og serviceydelser 

 
Fagområder: Kontor, handel og forretningsservice 

 

Målgruppe:  

 

1. Talenter, som har et blik for salg og service, virksomhedsøkonomi, 

samt brug af IT, eks. i forhold til markedsføring. 

2. Talentet er grundigt og har god forståelse for andre menneskers 

kommunikation samt for sammenhænge, eks. hvordan der 

arbejdes med bæredygtighed fra ide til produkt/serviceydelse.  

Indhold:  

STARK er en vigtig spiller på business til business markedet, hvis kunder 

især er andre firmaer såsom håndværksmestre og bygherrer, som køber 

deres produkter og serviceydelser for store beløb. I talentforløbet vil 

eleven få mulighed for at styrke sine færdigheder indenfor 

kommunikation og kalkulation, samt få forståelse for samfundsudvikling 

og bæredygtighed i forhold til mulighederne for markedsføring mellem 

virksomheder. Den talentfulde elev får således mulighed for at træne sine 

evner indenfor sproglig kommunikation i skrift og tale, matematik samt i 

forhold til at kunne skifte perspektiv mellem arbejdet med et delemne og 

den større helhed. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, hvis den dygtige 

elev kommer med solide kompetencer for at kunne arbejde struktureret 

både alene og i grupper, være åben overfor at tænke nyt, udvikle nye 

idéer og tilpasse kommunikation i forhold til forskellige situationer. 

 

Opbygningen på forløbet vil være som følger: 

1. dag: Opstart på Niels Brock med introduktion til forløb.  

2. dag: Besøg hos Stark eller anden samarbejdspartner indenfor 

byggemarkeder med fokus på præsentation af virksomheden, 

medarbejdere samt karriereforløb. 

3.-6. dag: Case-arbejde med fokus på at inddrage de respektive fag der 

arbejdes med såsom Virksomhedsøkonomi og Afsætning samt 

Erhvervsinformatik. 
 

Max antal deltagere:  20 elever 

 

Klassetrin: 8. og 9. klasse (skoleåret 22/23) 

 

Hvornår: 7 dage fordelt over ugerne 36-48. Opstartsuge er uge 36.  

 

Hvor: Niels Brock, Nørre Voldgade 34, 1358 København K 

 

Tilmelding: Først til mølle, dog senest 1. juni 2022. 

Tilmeldingslink: https://www.survey-

xact.dk/LinkCollector?key=PWV9HUGWJK15 

 

Til forældre: Forældrene inviteres ind og se elevernes præsentation om eftermiddagen på den 7. dag. 

 

Kontakt: Helge Albrechtsen, mail: heal@niels.brock.dk eller Merete B Thorsen, mail: met@brock.dk  

 

Om talentforløb 

 

Målet med forløbene er at 

udvikle talent gennem forløb 

med praksisfaglighed og 

virkelighedsnære 

udfordringer, der kan bidrage 

til refleksion over 

uddannelsesvalg. 

 

Skolen udvælger de elever, de 

vurderer, har talent indenfor 

fagområdet. Max 5 elever pr. 

skole. Lærer kan finde denne 

beskrivelse som separat fil på 

www.bedstsammen.kk.dk/skol

e/talent (til fx. vedhæftning). 

Elev og forælder skal godkende 

elevens deltagelse på 

talentforløbet, før lærer 

tilmelder eleven. Vær dog 

opmærksom på om forløbet 

har særlig udvælgelses-

procedure som udbyder står 

for. 

 

Eleverne står selv for 

transport. Skole og forældre 

skal overveje i hvilken grad 

eleverne har brug for følgeskab 

af lærer, forælder eller andre 

elever, fx den første dag, - og 

arrangere dette. 

 

De oplysninger om eleven der 

er givet ved tilmelding (fx 

email, klasse o.lign) videregives 

til leverandøren af 

talentforløbet og bruges kun 

ifm. forløbet  og slettes 

derefter.  
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