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20 skarpe om ECCO 
 
ECCO er udpeget til casevirksomhed fra 1. april 2012.  

 

Besøg ecco.com og besvar spørgsmålene. 

 

1. Hvilken virksomhedstype er ECCO? 

a. Hvilken branche befinder ECCO sig indenfor? 

 

2. Find vigtige oplysninger om ECCO.  

a. Hvem startede virksomheden? 

b. Hvor har ECCO sit hovedsæde? 

c. Hvor mange ansatte har ECCO på verdensplan? 

d. Hvor mange ECCO-butikker findes på verdensplan? 

 

3. Redegør for ejerforholdene i ECCO.   

a. Hvilken ejerform har ECCO? 

b. Hvilke fordele og ulemper har ejerformen? 

 

4. ECCO garver også selv skind. 

a. Beskriv produktionsprocessen for ECCO sko. 

b. Hvor produceres ECCO sko? 

c. Hvilke fordele opnår ECCO ved at have produktion i disse lande? 

d. Hvilke krav stiller ECCO til forretningspartnerne? 

e. Forsøg at tegne distributionskæden for ECCOs produkter. 

 

5. Beskriv ECCOs organisation. 

a. Hvad hedder den administrerende direktør? 

b. Hvad hedder bestyrelsesformanden? 

 

6. Hvilke målgrupper henvender ECCO sig til? 

 

7. Hvilke handlingsparametre (konkurrencemidler) benytter ECCO sig især af? 

 

8. Beskriv ECCOs sortiment. 

a. Hvilke varegrupper består sortimentet af? 

  

9. Se den lille gennemgang af ECCOs milestones (milæpæle). 

a. Udvælg de fem vigtigste årstal og fortæl med dine egne ord virksomhedens historie 

med en tidslinje.  

 

http://ecco.com/da-DK
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10. Find vigtige økonomiske oplysninger i årsrapporten fra 2010. 

a. Angiv ECCOs nettoomsætning i 2010.  

b. Angiv ECCOs resultat i år 2010. 

c. Angiv ECCOs egenkapital ultimo 2011. 

d. Beskriv udviklingen i nettoomsætning, resultat og egenkapital over en årrække.  

 

11. ECCO har formuleret et Code of Conduct. 

a. Hvad er Code of Conduct? 

b. Hvad er formålet med Code of Conduct? 

c. Gengiv i korte træk indholdet af ECCOs Code of Conduct. 

 

12. Find de nærmeste fem butikker, der forhandler ECCO i dit nærområde. 

 

13.  Ecco.com giver også mulighed for at købe online. 

a. Hvilke fordele opnår kunden ved online køb? 

b. Hvilke fordele opnår ECCO ved at sælge online? 

 

14. Du overvejer at søge job eller praktikplads hos ECCO.  

a. Formuler mindst fem sætninger, der beskriver virksomhedens personalepolitik, 

holdninger og krav til nuværende og kommende medarbejdere.  

b. Vurder til sidst om en ansættelse hos ECCO er noget for dig.  

 

15. Hvilke sociale medier benytter ECCO sig af? 

a. Giv eksempler på, hvordan ECCO kan bruge de sociale medier? 

 

16. ECCO har en klar miljøprofil. 

a. Giv eksempler på, hvordan ECCO bevidst arbejder med miljøet? 

b. Hvorfor er miljøhensyn vigtige for en virksomhed som ECCO? 

 

17. ECCO eksporterer en del til udlandet.  

a. Hvor mange lande eksporterer ECCO til? 

b. Hvilke lande er ECCOs vigtigste eksportmarkeder? 

 

18. Hvad er ECCO Walk in style? 

a. Hvad er formålet? 

b. Hvorfor bruger ECCO kendte mennesker i projektet? 

 

19. Hvad er ECCO Walkathon? 

 

20. Beskriv ECCOs hjemmeside. 

a. Hvilke elementer og virkemidler benyttes? 
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