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Afsætning B Villy Olesen Hent PDF Forlaget skriver: Denne 2. udgave af lærebogen dækker sammen med
opgavebogen fagplanen i Afsætning B i den gymnasiale handelsuddannelse (HHX).

2. udgave er ajourført og udvidet på en lang række områder, f.eks. service og livsstil, så den afspejler den
dynamiske udvikling inden for fagområdet. Lærebogen er opbygget, så den tilgodeser elevaktivitet, og hvert

kapitel og afsnit afsluttes med en fortegnelse over de vigtigste afsætningsmæssige begreber.
Bogen er stor, men den har vist sin styrke ved at være letlæselig og samtidig give mulighed for fordybelse i

emnerne.
Til bogen hører en opgavebog, som indeholder 3 typer opgaver: Checkspørgsmål til de enkelte kapitler, større
opgaver til kapitlerne og endelig en række caselignende opgaver, der sikrer såvel en helhedsforståelse som en

tværfaglig forståelse.
Checkspørgsmålene er flyttet fra lærebogen til opgavebogen.

Opgaverne er udarbejdet i overensstemmelse med nye tendenser i undervisningen, herunder er der taget
hensyn til brug af internet mm.

Opgavebogen indeholder lidt større opgaver til kapitlerne samt en række caselignende opgaver, som binder
de enkelte afsnit sammen.

Der er udarbejdet vejledende løsninger til bog og opgavebog. Undervisere kan ved direkte henvendelse til
forlaget rekvirere de vejledende løsninger.
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