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Examinators tentamensinstruktioner
(svarsutryrnme, antal frågor, maxpoäng, betygsgränser, viktning övrigt)
l. Tentamen är f<ir förstagångsregistrerade hösten 2015 och våren 2015
2. Du kan svara på svenska och engelska
3. Frågorna skall besvaras på angett utrymme på framsidan, undvik extra blad
4. För godkänt slutbetyg på kursen krävs sammanlagt minst 50 kurspoäng för betyg (E),
60 p (D), 70 p (C), 80 p (B), 90 p (A)
5. Tentans betydelse för kursens slutbetyg är 70%
6. Betyget Fx (45-49 p) kan kompletteras till betyget E
7. SBS skannar in samtliga fårdigrättade salstentor och cirka 7-10 dagar efter att
tentaresultatet publicerats på fastreg kommer du åt din skrivning på minatentor.se
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Wood föreslår 1 kapJtel4 om segmentermg segmentenngsvanabler (variables for segmentmg consumer markets).
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Begreppsdefinitioner.
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9 i Marketing Beyond the Textbook redogörs för fyra typer av konsumentgenererade
(consumer-created promotional content). Detta sammanfattas i
en modell. Beskriv de fyra typerna med ett exempel fö r varje typ/k'Vadrant (8 poäng) samt rita upp modellen och
ange vad y- resp. x-axeln representerar (4 poäng).
varumärkesbuds~ap/varumärkeskommunikation
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b

~Marketing Be>:ond the

Textbook, kapitel 2, behandlas bl a scope, scale och speed gällande Digital Business
trategy. Besknv vad de tre begreppen umebär! (3x3 poäng)
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lI

I kurs_litteraturen _(såväl Marketing Beyond the Textbook som Sustainable Marketing) diskuteras deceptiv
practrces (ung. vtlseledande marknadstoring). Beskriv kort men tydligt fyra exempel på deceptive practices och
de ska vara förankrade i kurslitteraturen. (4x3 poäng)
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Beskriv miljörörelsen/the environmental movement och konsumentrörelsen/the consumer movement avseende
var och när de växte fram och hur de verkar idag. (2x5 poäng)
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F lervalsfråga: ringa in det alternativ som är korrekt!

Greenwashing:

a.

Innebär att en organisation överdriver påståenden om en produkt i syfte att påverka konsumenter till att
bli mer hållbara i sitt konsumtionsbeteende.

~ Innebär att företag använder marknadskommunikation för att påstå att produkter är betydligt mer

V

- ---

miljövänliga än vad som i själva verket är fallet. Detta övertygar alltmer sällan moderna konsumenter.

c.

Innebär att företag använder marknadskommunikation för att påstå att produkter är mer miljövänliga än
vad som i själva verket är fallet. Detta övertygar i allmänhet dagens konsumenter.

d.

Innebär att företag använder marknadskommunikation för att påstå att produkter är betydligt mer
miljöförstörande än vad som i själva verket är fallet, något som avskräcker dagens konsumenter.

- - - - - - - - - - -- -

9

l

