
Ny bog om marketing kombinerer 
praksis med forskning. Bogens mål-
gruppe er både uddannelses-institu-
tioner og personer i erhvervslivet, der 
arbejder indenfor strategi og market-
ing globalt. Bogen er nu færdig og 
udkommer på engelsk på verdens 
største marketingforlag Pearson - og 
interessen for bogen er stor. 

Baggrund: 
Da Ole Moth Madsen blev ansat som 
Market Intelligence Manager ved DEIF 
i 2006, fi k han udleveret et blankt 
stykke papir – målet var at få sat et 
Market Intelligence system op med 
relevante markedsanalyser, således 
at ledelsen kunne træff e de rigtige 
beslutninger.

’’Jeg undersøgte om der fandtes 
faglitteratur på området, men des-
værre var resultatet nedslående. Der-
for besluttede jeg at gå i gang med, 
at beskrive de processer jeg kom 
igennem ved DEIF. I 2007 kontaktede 
jeg forsker Peter Lindgren, som også 
havde arbejdet med området. Sam-
men besluttede vi at udarbejde en 
lærebog om Market Intelligence. Bo-
gen omhandler diskussioner, teorier 

og kundecases fra B2B-verdenen, 
da dette er et meget kompleks om-
råde, som mange virksomheder har 
svært ved at håndtere.’’ 

Ole Moth Madsen, Direktør. 

Ny optimisme fordrer virksomheders 
behov for Market Intelligence
Behovet for Market Intelligence har 
altid været der, men den aktuelle 
situation, hvor mange virksomhe-
der grundet fi nanskrisen har været 
tvunget til besparelser og reducering 
af medarbejderstaben, har medført 
manglende viden om eksempelvis 
størrelsen på deres marked, marke-
dets retning, hvordan konkurrenterne 
agerer - samt hvad der driver marke-
det. 

Heldigvis er det begyndt at lysne og 
virksomhederne kan nu begynde at 
overveje, hvilke tiltag der skal til for 
igen at erobre markedsandele. Ne-
top Market Intelligence er yderst 
relevant, hvis man ønsker data og 
analyser, inden man træff er beslut-
ninger. Og det er aldrig for sent at 
etablere et Market Intelligence sys-
tem, så man kan komme et skridt 

foran konkurrenterne, mener Peter 
Lindgren, Center Manager , Interna-
tional Center for Innovation ved Aal-
borg Universitet, da beslutninger om 
noget så vigtigt som hovedstrategien 
skal baseres på viden og ikke følelser 
og gæt, som det sker i dag. Denne 
centrale problemstilling tages op og 
diskuteres med brugbar teori og ek-
sempler som læseren kan forholde 
sig til.

Pressemeddelelse:

Bogen er den første på marke-
det, der kun diskuterer og ana-
lyserer Market Intelligence på 
B2B-markedet. Bogen tager 
læseren med fra opstarten af 
Market Intelligence med defi ni-
tion af relevante markedsanalyser 
til implementeringen af systemet, 
der gør at virksomheden kan 
træff e beslutninger ud fra valide 
informationer. Samtidig er bogen 
krydret med praktiske cases fra 
de største virksomheder i Dan-
mark og udlandet. 
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