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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

MAKETINGCOÖRDINATOR

€ 520,30 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
De opleiding duurt 2 cursusjaren met telkens 1 lesmoment per week van 18u30 tot 22u.
Syntra West Kortrijk
Les op maandagavond
Start op 16 september 2019

Omschrijving
Het aan de man brengen van een product is voor een organisatie of bedrijf minstens zo belangrijk als het product zelf. Daar draait deze tweejarige opleiding om. Als
marketingcoördinator leer je de knepen van het vak.
Pas je de nieuwste marketingknepen toe? Stel je een realistische prijsstrategie voorop? Hoe goed onderscheidt jouw product/dienst zich ten opzichte van de
concurrentie?
Onze docenten, allen met ruime ervaring in marketing, nemen je graag mee in deze wereld. Op basis van hun eigen ervaring in combinatie met vakliteratuur zullen ze je
alle kennis bijbrengen die van jou een goed gewapende marketingcoördinator maakt. De cursus is zeer praktijkgericht en alle kennis kan onmiddellijk toegepast
worden in de praktijk.
Deze kennis maakt dat je in staat bent na deze opleiding om een product of de dienst de weg te laten vinden naar de klant.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Iedereen die een marketingfunctie binnen een bedrijf of organisatie wil uitvoeren of als zelfstandig marketing consulent aan de slag wil gaan.

PROGRAMMA
1° jaar
Marketingfundamenten (8 uren)
Customer focus Vak campusleren (32 uren)
Marktonderzoek (20 uren)
Marketing mix (48 uren)
Storytelling (8 uren)
Projectwerking (8 uren)
Examen (4 uren)
2° jaar
Klantgericht schrijven (20 uren)
Bouwen aan een emotionele merkrelatie (20 uren)
Marketingstrategie (28 uren)
Communicatieplan (20 uren)
Digitale transformatie (24 uren)
Toegepaste bedrijfsvoering (8 uren)
Eindwerkbegeleiding en projectwerking (8 uren)
Examen (4 uren)
Bovenstaand programma is een verwijzing naar de klassikale lessen. Er is ook een luik afstandsleren in de vorm van e-content die je thuis op je eigen tempo kan

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 1 VAN 2

#040817

doornemen en opdrachten (projecten). Je kan daarbij rekenen op sturing en individuele coaching. Tijdens de coaching wordt er ingespeeld op je persoonlijke noden.
Je wordt hierover nog geïnformeerd bij de start van de opleiding, maar hou er dus rekening mee dat je naast de wekelijkse lessen op onze campus ook thuis aan de
slag zal moeten gaan.
Volgende vakken zijn vrijstelbaar:
Marktonderzoek (20u)
Marketingmix (48u)

Hiervoor leg je een bewijs van opgedane kennis voor onder de vorm van een getuigschrift en/of puntenattest + lessenrooster of curriculum van de gevolgde opleiding.

PRAKTISCH

Lesdata
Datum

Startuur

Einduur

Locatie

Contact

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

F: 050/403061

8500 Kortrijk

info@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Getuigschrift
Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt een getuigschrift 'Marketing-en salesverantwoordelijke' erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
Het getuigschri wordt toegekend aan deelnemers die: regelmatig de lessen bijwonen, slagen voor de examens die afgenomen worden van de verschillende vakken en
het eindwerk maken en met succes verdedigen voor een jury.
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