
Portfolio eksamen

Mit event bureau

Kompetencer, metoder

Planlægning og perspektivering



Præsentation

af  event bureau
fremtidige planer i DK

festlige events og velgørenhed 

Overordnede midler

- Hjemmeside og reklamer

- Samarbejdspartnere

- Medarbejdere

- Sponsere

- Lokaler

- Kunder





Erhverslære

Budget & Planlægning



Hallorun
Viden om opstilling af  budget 

og event kompetencer

•
Kompetence:

- Jeg kan stille et budget op og få det til at gå op.
Jeg har også erfaring med at sætte et event op.

Metode:
Jeg har lært af  budgettet og regnskabet fra eventet 

hallorun jeg deltog i, i 2015/16. Her lærte jeg mig fra 
både fordele og ulemper. Derudover har jeg lært at sætte 

et event op ved deltagelse af  eventet.

Kilde:
Jeg har skrevet om eventet på min wordpress

https://pernillebyrrall.wordpress.com/hallorun015/

https://pernillebyrrall.wordpress.com/hallorun015/


Erfaring og perspektivering

Erfaring – ulemper og fordele

• Budgettet vi lagde gik ikke helt som planlagt, 

da det ikke gik op med regnskabet i sidste 

ende. Dem der handlede købte mere end det 

faktiske budget.

• Eventet vi satte op fra bunden gik godt vi 

havde overblik og alle poster blev brugt, i 

2016 var der dov en del flere gæster så det 

var mere end forventet.

Perspektivering – fremtidig plan

• I mit eventbureau vil jeg gøre det lidt 

anderledes, jeg vil sørger for at dem der laver 

budget også handler ind så regnskabet går 

op, der skal ikke bruges mere end hvad 

budgettet tillader.

• Jeg vil ligge en plan for mine gæster, og en 

tidsplan for hvor og hvornår tingene skal ske, 

dette gjorde vi også til hallorun.



Erhverstræning



VibeFM
Erfaring fra praktik på en radiostation.

Kompetencer indenfor markedsføring, 

kommunikation og digital reklame

Kompetence:

- Jeg kan lave markedsføring.

- Jeg har kompetencer med kommunikation. 

Metode:

- Jeg lavede markedsføring for VibeFM da jeg var i praktik, 

ved at ringe og søge sponsere, dele flyers ud og lave radio 

udsendelser. Jeg satte også et event op som skulle gøre 

radiostationen mere velkendt i byen.

Kilde:

Jeg har skrevet min erfaring på wordpress: 

https://pernillebyrrall.wordpress.com/

Min podcast ligger på radioens hjemmeside:

http://vibefm.dk/podcast/886



Erfaring og perspektivering

Erfaring – fordele og ulemper
• Da jeg lavede markedsføring, ved at ringe rundt til butikker i 

byen og søge sponsere var der mange som takkede nej, det 

var et nederlag. Men jeg fortsatte og fik 2 til at sponsorere 

vores åbent hus arrangement. Desværre var min praktik for 

kort til at gennemfører evenetet.

• Da jeg lavede radioudsendelser var jeg ikke 100 procent 

forberedt i starten men jo flere udsendelser jeg lavede desto 

bedre blev jeg til at forberede mig.

Jeg var også meget nervøs i starten men jeg lærte af  min chef  

på praktikken hvordan jeg skulle slappe af  og være naturlig 

på radioen det hjalp.

Perspektivering – fremtidig plan
• Når jeg skal lave markedsføring til mit eventbureau vil 

jeg bruge nogle af  de erfaring er jeg har fået på 

radiostationen, jeg vil dog søge sponsere på en anden 

måde og bruge længere tid på planlægning af  et event.

• Jeg vil bruge min kompetence fra radioen med 

kommunikation til at få folk til at høre om mit projekt 

og mit event bureau. 

• Jeg vil være åben for nye idéer og have flere til at 

samarbejde med mig.



Samarbjdslære



Guideture i KBH 
med KUU

Erfaring fra guideture.

Kompetencer indenfor ledelse

Kompetence:
- Jeg kan lede en gruppe og forklare samtidig.

- Jeg har viden og planlægningen af  en ledet tur.

Metode:
- Jeg ledte en gruppe fra min uddannelse KUU, 

igennem København, hvor jeg fortalte om 
områder og besvarede spørgsmål dertil.

- Jeg planlagde turen/ruten igennem byen.

Kilde:
- Jeg har beskrevet turen på min wordpress:

https://pernillebyrrall.wordpress.com/



Erfaring og perspektivering

Erfaring – fordele og ulemper
• Turen gik godt da jeg sørgede for at samle gruppen 

og snakke højt og tydeligt. Alle hørte hvad turen gik 

ud på og der var ingen fra gruppen som blev væk.

• Det var lidt besværligt at få alle til at stå på et sted 

hvis der ikke var plads nok. Da nogle af  de valgte 

mindesteder var ved et vejkryds og der ikke var ret 

meget plads.

Perspektivering – fremtidig plan
• Når jeg selv skal lede en gruppe i mit event bureau vil 

jeg sørger for at alle er samlede og høre den 

information/besked der bliver sagt/givet.

• Jeg vil sørge for at jeg vælger nogle steder til at samles 

hvor der er plads nok til alle.

• Derudover vil jeg bruge min erfaring til at være en 

god leder af  f.eks. et fremtidigt event.



Arbejdspladslære



Praktik og erfaring med 

kundehåndtering

Kompetence:

- Jeg kan håndtere kunder og deres behov.

- Jeg kan opfører mig ordentligt.

- Jeg kan være præsentabel.

Metode:

- Jeg lærte hvordan jeg skal håndtere kunder i en butik da 

jeg var i praktik.

- Jeg lærte at jeg skal tale pænt til kunder, og opfylde deres 

behov for ting i butikken.

- Jeg skulle altid have ren og pæn uniform på, samt se 

ordentlig ud i ansigtet.

Kilde:

Jeg har skrevet om praktik opholdet på min wordpress:

https://pernillebyrrall.wordpress.com/



Erfaring og perspektivering

Erfaring – fordele og ulemper

• Jeg var god til at håndtere kunder, men det 

kunne godt være svært indimellem hvis der var 

nogle spørgsmål jeg ikke kunne svare på. Så 

søgte jeg hen til en af  de andre medarbejdere.

• Det var ikke alle medarbejder der vidste lige 

meget da der var nogle som var elever fra 

materialist uddannelsen som endnu ikke var 

uddannet færdigt. Men alligevel var på arbejde i 

butikken.

Perspektivering – fremtidig plan

• Jeg vil i mit eget bureau bruge min erfaring til at 

behandle kunder ordentligt som kommer og 

skal have lavet events. 

• Jeg vil dov sørger for at alle mine medarbejdere 

ved tilstrækkeligt nok til at besvare kundernes 

kommende spørgsmål, jeg vil undervise og 

informer alle medarbejder om vores koncept på 

arbejdspladsen.



Afslutning tak for jeres tid

https://www.youtube.com/watch?v=sWa5vE4MUpU

https://www.youtube.com/watch?v=sWa5vE4MUpU

