
NYE TILGANGE TIL PRISSÆTNING
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Netværk Danmark og Quantic Inviterer til prisseminar

i København



NYE TILGANGE TIL PRISSÆTNING

Prissætning bliver stadig vigtigere for de fleste virksomheder - både for at opnå 

konkurrencemæssige fordele og for at skabe generel økonomisk succes.

Netværk Danmark og Quantic har sammensat et kort og fremtidsrettet seminar, som giver 

indsigt og forståelse for, hvordan moderne prissætning praktiseres netop nu.

Formålet med seminaret er at give forståelse for, hvorfor prissætning for nogle 

virksomheder er den største værdiskaber og for andre den største destruktion af værdi.

Beslutningsprocessen omkring prissætning foregår ofte isoleret og langt fra den faktiske 

købs- og konkurrencesituation.

Dette, kombineret med at mange markeder ikke er prisrationelle, giver store udfordringer 

og muligheder.

Kom og bliv oplyst, provokeret, inspireret og mød andre, der er interesseret i kommerciel 

værdiskabelse gennem prisparameteren.

I seminaret vil indgå en række reelle og dokumenterede cases.

Tilmeld dig straks – kun adgang til 30 personer pr. seminar.



PROGRAM

Kl. 8.00 - 9.00 Indskrivning

Morgenmad og networking

Kl. 9.00 - 9.30 Velkomst

Præsentation af tema, agenda og indlægsholdere.

Behovet og forståelse for prissætning og de muligheder i dagens og 

fremtidens marked, er mere aktuel end nogensinde. For når konkurrencen bliver 

stadig mere ensartet, er den, der sætter prisen klogest, ”vinderen”. 

Netværksdirektør og leder, Niels Stub, Netværk Danmark.

Kl. 9.30 - 10.30 Om at sætte pris – 3 niveauer og forståelse af adfærd

Prissætning er meget mere end priselasticitet. Få et hurtigt overblik over, hvorledes 

man med fordel kan opdele prissætning, rabatter og de mange discipliner, prissætning 

rummer. Foruden en let, hurtig og tilgængelige gennemgang, vises en række 

inspirerende cases, som illustrerer et til tider vanskeligt område.  

Senior Advisor og Partner Henrik Sørensen, Quantic

Kl. 10.30-10.45 Pause og kaffe

Kl. 10.45 – 11.30 Hvad kræver det af en organisation at udvikle sin prissætning

Mange virksomheder overser, hvad det kræver at komme i gang med prissætning. Det 

er ikke nok at identificere sine optimale priser eller nye rabatstruktur, det kræver en 

række overvejelser og indsatsområder, som man med fordel kan gøre og investere i for 

at få mere ud af sit arbejde med prissætning

Managing Consultant, Toke Høgild, PA Consulting Group

Kl. 11.30 – 12.15 The Road Ahead – 10 indsigter for nutiden og fremtiden

Prissætnings-disciplinen er ved at ændre sig, ikke fordi gamle principper er forkerte, 

men fordi ny teknologi, ny adfærdsviden samt anden innovation, vil ændre 

markedsbetingelserne og mulighederne. Forretningsmodeller vil ligeledes ændre 

forståelsen af priselasticitet og optimalitet – Quantic opstiller 10 guidelines for 

fremtidens nye prissætning på baggrund af erfaringer og nyere forskning.

Senior Advisor og Partner, Henrik Søren, Quantic

Kl. 12.15 – 12.45 Afslutningsdebat

Spørgsmål og diskussion.

Direktør Niels Stub, Netværk Danmark



Om Niels Stub, Netværk Danmark
• Niels Stub er uddannet cand. merc. fra CBS og er bl.a. i dag censor og underviser på CBS. Niels har 

mange års erfaring som bl.a. Økonomidirektør i en række danske og udenlandske virksomheder, 

hvor han både direkte og indirekte har arbejdet med værdiskabelse gennem prisparameteren. I 

dag er Niels direktør i Netværk Danmark. 

Henrik Sørensen, Quantic
• Henrik er uddannet fra Insead, Fontainebleau og CBS, hvor han også har undervist som ekstern 

lektor og været fagansvarlig i en række år. Henrik har mere end 30 års erfaring fra både udland og 

Danmark, primært i internationale virksomheder, og har både som direktør og konsulent arbejdet 

med og dokumenteret resultater i mangeartede prisprojekter.

Toke Høgild, PA Consulting Group
• Toke er uddannet fra CBS og har mange års erfaring med ”pricing” blandt andet som ”Head of 

Pricing” hos SAS, både i Danmark og i Skandinavien. Toke rådgiver i dag en lang række danske og 

internationale virksomheder i prissætning, og har undervist som ekstern lektor på CBS. I dag 

arbejder Toke som Managing Consultant hos PA Consulting Group, hvor han bl.a. arbejder med 

værdiudvikling hos internationale kunder, både inden for BtC og BtB.



Tid og sted

• Fredag d. 7 juni, 2019. Strandvejen 70C, 4 sal., 2900 Hellerup. Kl. 8-12.45

• Tirsdag den 25 juni , 2019 – Vest Danmark. Sted og tidspunkt offentliggøres 

snarest.

Tilmelding:

Niels Stub eller Henrik Sørensen

+45 20 31 53 31 +45 26 71 58 84

nst@egn.com has@quantic.dk

QUANTIC ApS. – Rosenkæret 11C – 2860 Søborg - Denmark


