
 

I et samarbejde mellem  og  

Kloge Hænder hos Lomax A/S  

Er en e-butik bare en hjemmeside? På Lomax A/S vil eleverne opleve alt det, det kræver at have 

en E-virksomhed – fra markedsføring til salg, fra økonomi til administration. Lomax A/S er en 

topmoderne danskejet e-handelsvirksomhed med over 27.000 varer. Lomax A/S er totalforsynende 

til erhvervslivet indenfor kontorartikler, elektronik, kontormøbler, lagerudstyr, husholdning og 

forfriskninger. 

 

Emnefelt og problemstillinger 

Eleverne skal kende til de forskellige afdelinger/funktioner, som de skal arbejde med på Lomax 

A/S. Eleverne skal lave en online butik og besvare følgende spørgsmål: 

- Hvordan fungerer en online butik og hvilke arbejdsopgaver er i online handel?  

- Hvordan får man kunder i ”butikken”? 

- Hvordan indretter man ”butikken”? 

- Hvordan får man sikret at varerne kommer hurtigst muligt frem til kunden? 

- Hvordan får man kunderne til at købe mere? 

Eleverne skal tænke over, hvilke jobs/funktioner de synes er mest spændende, hvorfor og hvordan 

de kan søge jobbet hos Lomax A/S. 

 

Forberedelse 

• Eleverne har undersøg virksomhedens hjemmeside: http://www.lomax.dk 

• Eleverne har fået indsigt i virksomhedens ydelser og services 

• Eleverne er blevet introduceret til e-handel 

 

  

http://www.lomax./


 

I et samarbejde mellem  og  

Program 

Tidspunkt Aktiviteter 

08.30 Afgang fra skolen 

09.00 Ankomst til Lomax A/S 

09.15 Velkomst og introduktion til virksomheden v/salgsdirektør Claus Sandager 

09.45 Eleverne bliver delt i 5 hold cirkuler mellem følgende afdelinger, hvor eleverne 

skal udvikle deres e-butik: 

- HR 

- SoMe og online marketing 

- Salg 

- IT & lagerstyring 

- Indkøb 

 

12.45 Dagen afsluttes med en fælles opsamling, hvor eleverne får mulighed for at 

præsentere deres e-butik og stille spørgsmål. Der serveres sodavand 

13.30 Tak for i dag og afgang til skole 

 

Praktisk information 

• Tid: kl. 09.00-13.30 

• Sted: Lomax A/S, Elsenbakken 37, 3600 Frederikssund 

• Kontaktoplysninger: Casper Christensen, tlf. 2462 1965 

• Skolen skal ringe på dagen, hvis de bliver forsinket 

• Beklædning: praktisk tøj & sko 

• Maks 25 elever 

 

 


