
Leveringskrav:
Eleverne skal aflevere en PowerPoint præsentation på maksimum 8 slides.
Ét slide er obligatorisk og skal udfyldes, hvilket Arla har vedlagt og kan findes her Downloads | Arla.
Dette slide er et opsummeringsslide der opridser vigtige resultater og overvejelser der er forekommet i jeres 
projekt – en såkaldt decision making one-pager. Derudover er det tilladt at vedlægge bilag, hvis baggrunden for 
resultaterne ønskes vedlagt, men disse indgår ikke direkte i bedømmelse.

Bedømmelseskriterier:
Et bedømmelsesark for lærerne til evaluering af grupperne er tilgængeligt her Downloads | Arla.
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for forbrugere for nogle forbrugere for mange forbrugere

Hvorfor er det vigtigt for kunden?, hvilket 
behov eller problem imødekommer konceptet?

F.eks. Arla Protein der henvender sig til 
fitness/træning segmentet med proteinrige, 
rene, naturlige og velsmagende produkter

Involvering indebærer at teamet har gået i 
dybden med emnet og lavet den nødvendige 
research, sat sig i forbrugernes sted, testet for 
værdi og forholdt sig til konceptets hverdagsbrug.

Gåpåmod viser sig i teamets passion, 
engagement og nysgerrighed
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allerede Ny værdi for forbrugere Skaber nyt segment

Hvor nyt er konceptet?

Er det en kopi af noget som findes på
markedet, er det inspireret af et andet produkt 
eller er det slet ikke set før?
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Ingen salg Salg til nogle forbrugere

Hvor godt understøtter konceptet den 2026 
strategi for mælk eller mælkebaserede drikke, 
som I finder i baggrundsmaterialet? 

Hvor meget forventes konceptet at sælge på
markedet?
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For nuværende Arla Med dyre ændringer For nuværende Arla

Med jeres kendskab til Arla og Arlas produkter, 
hvor nemt vil det så være for Arla at producere 
konceptet og få det på markedet?

Skal der f.eks. købes nyt udstyr og er det nogle 
helt nye råvarer? 
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engagement engagement engagement

Salg til mange forbrugere
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