STUDIEHANDLEIDING
SUCCESVOLLE
MERKACTIVATIE
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VOORWOORD

Welkom bij het college succesvolle merkactivatie. Met dit college bieden
wij u de mogelijkheid uw kennis te actualiseren en te verdiepen.
De programmaleiding van Master in Event Management is erin geslaagd
een interessant, actueel en uitdagend programma samen te stellen dat
naast een theoretische verdieping ook inzicht geeft in de laatste
ontwikkelingen in de praktijk.
Na het volgen van dit college ontvangt u een deelname certificaat.
Wij wensen u veel succes en plezier bij het volgen van dit college.
Harry de Winter
Directeur Master in Event Management
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INLEIDING
Voor u ligt de studiehandleiding van het college succesvolle merkactivatie hierin staat
in detail beschreven wat het college inhoudt. Het programma (tijd, locatie en docent)
zijn onder voorbehoud.
Doel van het college
Tijdens dit college leert u over de cruciale succesfactoren, uitdagingen en hoe u dit in
realisatie gaat aanpakken. Er zal een aantal universele mechanismen worden onthuld,
waarmee u een blauwdruk hebt voor de realisatie van een bedrijfsmerk activatie.

Lesmateriaal & studiebelasting
Deelnemers krijgen tijdens het programma de beschikking over lesmateriaal, dat u
thuis nog eens rustig kan doorlezen. In dit college is geen tentamen opgenomen. U
ontvangt bij volledige aanwezigheid een deelnamecertificaat.

Veel plezier en succes bij het college succesvolle merkactivatie!
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PROGRAMMA

Docent: Gerben Plasmeijer - Obsession
Titel: Succesvolle merkactivatie
Inhoud: Merkactivatie krijgt een steeds belangrijkere rol bij bedrijven en
organisaties. Wat is het onderscheidend vermogen van uw merk? Wat is de kracht
en impact van live communicatie en hoe organiseert u een merkactivatie? Gerben
Plasmeijer -genomineerd voor de Gouden Giraffe 2019 met de succes-case van
Bol.com- neemt u in dit college mee hoe een succesvolle merkactivatie tot stand
komt, en wat hiervoor nodig is. U leert over de cruciale succesfactoren,
uitdagingen en hoe u dit in realisatie gaat aanpakken.
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LEERDOELEN

SUCCESVOLLE MERKACTIVATIE LEERT U:

Wat is het onderscheidend vermogen van uw merk?
Wat is de kracht en impact van live communicatie
Hoe organiseert u een merkactivatie?
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Hebt u vragen of wenst u verdere informatie. Aarzel niet en neem
vrijblijvend contact op met:
Harry de Winter - Directeur Master in Event Management

+316 506 663 64
harry@masterineventmanagement.nl
www.masterineventmanagement.nl

