Fylkeskommunenes landssamarbeid

Eksamen
27.05.2019
GAN3003 Omsetjing / Omsetning

Programområde: Gartnernæring

Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, unntatt ope Internett, samskriving,
chat og andre moglegheiter for å kunne utveksle informasjon
med andre.

Bruk av kjelder

Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på
ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker
og annan litteratur. Dersom du bruker utskrifter eller sitat frå
Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og
nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderinga

Det blir lagt til grunn at kandidaten viser ein heilskapleg
kunnskap og skal kunne konkludere, vurdere og setje
kunnskapen inn i ein samanheng utan direkte attgiving og
oppramsing frå litteraturen.

Andre
opplysningar

I denne oppgåva vil det bli lagt særleg vekt på graden av
måloppnåing i forhold til desse kompetansemåla:
 planleggje, gjennomføre og vurdere omsetning av planter
og planteprodukt med utgangspunkt i dei krava kundar og
marknad stiller til produktval og kvalitet
 handtere ein salssituasjon med vekt på profesjonell
kundebehandling
 gjere greie for prosessar i planter og planteprodukt etter
hausting
 lage utstillingar, plantearrangement og presentasjonar og
vurdere bruk av emballasje som ledd i marknadsføringa
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Oppgåve 1
Grei ut om kva det inneber å vere marknadsorientert, og gjer ei vurdering av kva
verkemiddel det er aktuelt å ta i bruk i konkurranse med andre.

Oppgåve 2
Diskuter kvaliteten på og bruken av anten seks gartnarprodukt eller seks
vidareforedla gartnarprodukt som du kjenner til.

Oppgåve 3
Diskuter korleis salslokala og vareplasseringa kan påverke og vere avgjerande for
meirsal og for trivselen til kundane i for eksempel eit hagesenter.

Oppgåve 4
Gjer greie for faktorar som påverkar haldbarheita til snittblomar frå dei blir hausta, og
heilt fram til forbrukaren. Ha med gode eksempel i svaret ditt.
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt åpent Internett, samskriving,
chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med
andre.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på
en slik måte at leseren kan finne fram til dem.
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Hvis du bruker utskrifter eller sitater fra Internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderingen

Det legges til grunn at kandidaten viser en helhetskunnskap og
skal kunne konkludere, vurdere og sette kunnskapen inn i en
sammenheng uten direkte gjengivelse og oppramsing fra
litteraturen.

Andre
opplysninger

I denne oppgaven vil det bli lagt særlig vekt på graden av
måloppnåelse i forhold til disse kompetansemålene:
 planlegge, gjennomføre og vurdere omsetning av planter
og planteprodukter med utgangspunkt i de kravene
kunder og marked stiller til produktvalg og kvalitet
 håndtere en salgssituasjon med vekt på profesjonell
kundebehandling
 gjøre rede for prosesser i planter og planteprodukter etter
høsting
 lage utstillinger, plantearrangementer og presentasjoner
og vurdere bruk av emballasje som ledd i
markedsføringen
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Oppgave 1
Grei ut om hva det innebærer å være markedsorientert, og gjør en vurdering av
hvilke virkemidler det er aktuelt å ta i bruk i konkurranse med andre.

Oppgave 2
Diskuter kvaliteten på og bruken av enten seks gartnerprodukter eller seks
videreforedlede gartnerprodukter som du kjenner til.

Oppgave 3
Diskuter hvordan salgslokalene og vareplasseringen kan påvirke og være
avgjørende for mersalg og kundenes trivsel i for eksempel et hagesenter.

Oppgave 4
Gjør rede for faktorer som påvirker holdbarheten til snittblomster fra de blir høstet, og
helt fram til forbrukeren. Ha med gode eksempler i svaret ditt.
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