
 

20 skarpe til IC Companys 
 

IC Companys er udpeget til casevirksomhed for årets merkantile caseeksamen fra 1. april 

2013 til 31. marts 2014. 

 

Besøg emu.dk og iccompanys.dk og besvar spørgsmålene: 

 

 

1. Find vigtige oplysninger om IC Companys.  

a. Hvilken virksomhedstype er IC Companys? 

b. Hvilken branche befinder IC Companys sig indenfor? 

c. Hvornår blev IC Companys grundlagt og under hvilke omstændigheder? 

d. Hvor mon bogstaverne I og C i IC Companys stammer fra? 

e. Hvor langt strækker virksomhedens mærker sig tilbage i tiden? 

f. Hvor ligger IC Companys’ hovedkontor? 

g. Hvordan ser virksomhedens logo ud? 

h. Hvordan lyder det tilhørende slogan? 

i. Hvilke andre vigtige oplysninger kan du læse af hjemmesiden? 

 

Tip: Faktateksterne: Historie og organisation og IT og logistik   

 

2. Redegør for ejerforholdene i IC Companys.   

a. Hvilken ejerform har IC Companys? 

b. Hvilke fordele og ulemper indebærer ejerformen? 

c. Hvad vil det sige, at IC Companys børsnoteret?  

 

Tip: Faktateksterne: Historie og organisation og Kommunikation   

 

3. IC Companys forhandler ikke mindre end 11 brands (mærker). 

a. Opstil en liste med de 11 brands.  

b. Hvilket af disse brands er det mest sælgende? 

c. Giv eksempler på mærker, som IC Companys’ mærker konkurrerer med. 

 

Tip: Faktateksterne: Målgrupper og købmandskab og Historie og organisation 

  

4. IC Companys opdeler kunderne i 3 segmenter/målgrupper. 

a. Hvilke segmenter arbejder virksomheden med? 

b. Placér de 11 brands indenfor de 3 segmenter.  

 

Tip: Faktateksten: Verden omkring IC Companys 

Video: Brands og segmenter 

 

5. Redegør i stikordform for IC Companys´ mission, vision, værdier og forretningsidé. 

 

Tip: Faktateksten: Mission, vision og forretningsidé 

Video: Forretningsidé 

http://www.emu.dk/modul/til-elever-den-merkantile-caseeksamen-2013-14
http://www.iccompanys.dk/


 

 

6. IC Companys har formuleret en politik for ansvarlighed. 

a. Hvad er Code of Conduct, og hvad er formålet hermed? 

b. Gengiv i korte træk indholdet af IC Companys Code of Conduct. 

c. Hvad er CSR, og hvordan bruger IC Companys begrebet?  

d. Hvad står de 3 P’er i 3 x P-modellen for? 

 

Tip: Video: Code of conduct 

Faktateksten: Miljø og social ansvarlighed  

 

7. IC Companys befinder sig både på B2B og på B2C-markedet. 

a. Forklar hvad det indebærer/betyder?  

b. Hvor mange butikker har IC Companys – og i hvor mange lande? 

c. Hvor mange butikker indkøber og videresælger IC Companys’ mærker på 

verdensplan? 

d. Find de nærmeste fem butikker, der forhandler IC Companys brands i dit 

nærområde. 

 

Tip: Faktateksterne: Økonomi og Verden omkring IC Companys   

 

8. IC Companys har som et overordnet mål at yde en god kundebetjening. 

a. Redegør kort (gerne i punktform) for principperne for den gode kundebetjening hos 

IC Companys. 

 

Tip: Videoer: Kundebetjening og Salgstræning: LOOP 

 

9. På Companys’ website (companys.com) kan du finde oplysninger om Companys. 

b. Hvor mange Companys butikker findes der? 

c. Hvad forstås ved franchising? 

d. Hvad kaldes IC Companys’ franchisekoncept? 

e. I hvilken by ligger den nærmeste Companys butik? 

f. Hvad er en flagskibs-butik? Hvor ligger den? 

g. Beskriv sortimentet i flagskibs-butikken.  

h. Hvad er en personal shopper? 

i. Hvordan fungerer kundeklubben? 

 

Tip: Faktateksten: Målgrupper og købmandsskab  

Video: Flagship-store på Strøget   

 

10. De enkelte brands websites giver også mulighed for at shoppe online. 

a. Hvilke fordele opnår kunden ved køb online? 

b. Hvilke fordele opnår virksomheden ved e-handel? 

c. Vurdér ICC Companys’ muligheder indenfor e-handel i fremtiden. 

 

Tip: Faktateksten: Verden omkring IC Companys og IT og logistik 

http://www.companys.com/


 

 

 

11. Beskriv organisationen og organisationsstrukturen i IC Companys. 

a. Hvad betyder udtrykket CEO? 

b. Hvad hedder den administrerende direktør?  

c. Hvordan er ansvarsfordelingen mellem de forskellige brands og hovedkontoret? 

d. Hvor mange og hvilke afdelinger er placeret under den administrerende direktør? 

e. Giv eksempler på opgaver, der løses i økonomifunktionen. 

f. Hvorfor er hovedparterne af økonomimedarbejderne tilknyttet hovedkontoret? 

 

Tip: Faktateksten: Historie og organisation og Økonomi   

 

12. Find vigtige økonomiske oplysninger i IC Companys årsrapport for 2011/2012. 

a. Angiv nettoomsætningen i regnskabsåret 2011/2012.  

b. Angiv årets resultat for år 2011/2012. 

c. Angiv egenkapital ultimo 2011/2012. 

d. Beskriv kort udviklingen i nettoomsætning, resultat og egenkapital over en 5-

årsperiode.  

e. Hvilke forventninger har IC Companys til nettoomsætningen og årets resultat for det 

kommende regnskabsår? 

 

Tip: Faktateksten: Økonomi eller seneste halvårsrapportsrapport 

 

13. Hvad betyder udtrykket: ’koncernsprog’? 

a. Hvad er formålet med at bruge et koncernsprog? 

b. Hvilket koncernsprog anvender IC Company? 

c. Hvilke krav stilles til butiksmedarbejdernes sprogkundskaber? 

d. Undersøg sprogvalg og -muligheder på iccompanys.com 

 

Tip: Video: Company Language og Daily Language 

Faktateksten: Kommunikation 

 

 

14. IC Companys’ brands sælges i mere end 40 lande.  

a. Hvilke lande /områder er de vigtigste afsætningsmarkeder? 

 

15. Hvordan anvender IC Companys IT i virksomheden? 

a. Hvilke opgaver løser IT-afdelingen? 

b. Forklar forskellen mellem intern og ekstern kommunikation ved at give eksempler.  

 

Tip: 2 videoer: IT i hovedkontoret og Intranet  

Faktateksterne: IT og logistik og Kommunikation 

 

16. Hvad forstås ved begrebet logistik? 

a. Hvilke logistiske udfordringer har IC Companys? 

b. Hvorfor er det vigtigt, at IC Companys styrer lageret? 

c. Hvilken rolle spiller vejret/årstiderne? 

d. Hvordan kan man begrænse svind på varelageret? 

http://www.companys.com/


 

 

Tip: Faktateksten: IT og logistik og Verden omkring IC Companys  

 

17. Produktionen foregår i udlandet.  

a. Hvor mange leverandører har IC Companys verden over? 

b. Hvilke krav stiller IC Companys til sine leverandører? 

c. Hvorfor produceres varerne ikke i Danmark? 

d. I hvilke dele af verden produceres IC Companys’ produkter? 

e. Hvilke fordele opnår virksomheden ved at producere i de forskellige verdensdele? 

 

Tip: 2 videoer: Produktion i Danmark og Produktion i udlandet 

Faktateksten: Miljø og social ansvarlighed  

 

18. Giv eksempler på, hvordan IC Companys bruger pressen og de forskellige sociale medier. 

 

Tip: Video: Facebook og blogs 

Faktateksterne: IT og logistik og Kommunikation 

 

19. Tjek et tilfældigt reklameslide/-spot for IC Companys og angiv mindst 5 nøgleord, der 

beskriver filmens målgruppe, virkemidler, budskaber mv.   

 

Tip: Planlægning af kampagne 

 

20. Du overvejer at søge job eller praktikplads hos IC Companys.  

a. Hvor mange medarbejdere er der i IC Companys? 

b. Opstil liste med mindst fem punkter, der beskriver virksomhedens personalepolitik, 

holdninger og krav til nuværende og kommende medarbejdere.  

c. Hvilke forskellige jobs findes hos IC Companys? 

d. Undersøg om er ledige stillinger lige nu. Hvilke? 

e. Vurder til sidst om en ansættelse hos IC Companys er noget for dig. Argumentér for 

dit svar.  

 

Tip: 2 videoer: Elev og karriere og Retail Academy 

Faktateksterne: Uddannelse, Arbejdsforhold og Økonomi  

 


