
 

 

 

12 små skarpe om DT Group 
 
DT Group er Nordens førende forhandler og distributør af byggematerialer og er udpeget til 

casevirksomhed fra 1. maj 2011 – 30. april 2012.  

 

Besøg dtgroup.dk og besvar nedenstående spørgsmål:  

 

1. Under DT Group in time finder du en gennemgang af virksomhedens historie. 

a. Udvælg de 3-5 vigtigste begivenheder (med årstal) i virksomhedens historie. 

b. Find ud af hvad forkortelsen DT står for? (Tip! Wikipedia.dk) 

 

2. Under DT Group organisation finder du en oversigt over virksomhedens opbygning.  

a. Hvor mange kæder består DT Group af? 

b. Hvor mange butikker? 

c. Hvor mange medarbejdere har DT Group? 

d. I hvor mange lande?  

 

3. Virksomheden distribuerer sine varer gennem to kæder i Danmark. 

a. Hvilke danske kæder ejer DT Group? 

b. Hvilke fordele opnår kunden ved at handle i en kæde? 

c. Hvilke fordele opnår butikken ved at være en del af en kæde? 

d. Find adressen på din nærmeste Silvan og Stark. (Tip! silvan.dk og stark.dk)  

e. Hvilke overvejelser indgår, når et nyt byggemarked skal placeres? 

 

4. Under DT Group Profile finder du private label. DT Group sælger et bredt sortiment af 

private mærker (private labels, egne mærker).  

a. Vis eksempler på forskellige private mærker hos DT Group. 

b. Hvilke fordele og ulemper kan DT Group have ved sælge private mærker? 

c. DT Group arbejder med 3 kategorier indenfor private mærker. Beskriv målgruppen 

for hver af de tre kategorier. 

 

5. Under DT Group Profile finder du values. Her kan du læse om virksomhedens værdier m.m. 

a. Giv en kort beskrivelse af de værdier virksomheden bygger på. 

b. Virksomheden arbejder meget bevidst med CSR. Hvad er det? Hvorfor er det vigtigt 

for virksomheden? 

 

6. Under DT Group Media finder du facts. Nederst på siden møder du begrebet Codes of  

Conduct.  

a. Hvad er overskrifterne for Codes of Conduct?  

b. Hvorfor er det vigtigt for virksomheden? 

 

http://www.dtgroup.dk/


 

 

7. Under Media finder du facts. Midt på siden vælger du annual reports – DT Group 

2005/2006 eller Wolseley 2009-2010.  

a. Beskriv udviklingen i virksomhedens omsætning (Revenue) over de sidste fem år – 

gerne grafisk. 

b. Beskriv udviklingen i virksomhedens bruttofortjeneste (Gross profit) over de sidste 

fem år – gerne grafisk.  

c. Beskriv udviklingen i overskuddet (Profit for the year) over de sidste fem år – gerne 

grafisk.  

 

8. På silvan.dk under emnet Om Silvan undersøges:  

a. Hvornår åbnede den første Silvan? 

b. Hvor har kæden hovedkontor? 

c. Hvad hedder den administrerende direktør? 

d. Hvor mange butikker er der i kæden? 

e. Hvor mange medarbejdere er tilknyttet kæden? 

f. Hvor ligger de tre nærmeste Silvan-byggemarkeder i forhold til din bopæl? 

g. Beskriv princippet bag opbygningen af Silvans organisation. 

h. Hvad er historien bag Silvans navn? (tip: Søg i Services: Ordbog) 

 

9. På silvan.dk finder du til Forum & hjælp. 

a. Hvem er efter din mening målgruppen for dette initiativ? 

b. Hvilke behov forsøger Silvan at dække med dette initiativ? 

 

10. På silvan.dk under Job Værdier fremgår virksomhedens krav og forventninger til 

medarbejderne: 

a. Hvilke værdier skal alle Silvans medarbejdere styre efter? 

b. Opstil en liste over de generelle krav, som Silvan stiller til sine (kommende) 

medarbejdere. 

c. Kunne en elevstilling eller et job som ”vareopfylder” hos Silvan være noget for dig? 

d. Forestil dig, at du vil søge en elevstilling hos Silvan: 

i. Hvordan vil du gribe jobsøgningen an?  

ii. Hvilke oplysninger vil du søge på forhånd? 

 

11. Silvan har også en SILVAN E-shop.  

a. Forklar hvordan e-shoppen fungerer lige fra søgning på varer til betaling?  

b. Hvilke fordele har e-shoppen: 

i. Set fra kundens synsvinkel? 

ii. Set med Silvans øjne?  

 

12. Sammenlign Stark og Silvan. 

a. Beskriv målgrupperne for de to kæder? 

b. Beskriv konceptet for de to kæder – inddrag fx Starks fire forretningstyper. 

http://www.silvan.dk/
http://www.silvan.dk/
http://www.silvan.dk/

