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HEB JE DE KERNBEGRIPPEN ONDER DE 

KNIE?

• Dan is het nu tijd om je opgedane kennis 

in de praktijk om te zetten!



TEAMWORK

• Je werkt in een team van drie studenten  



MARKTSTUDIE

• Elk team bestudeert een bepaalde markt 

van een FMCG

Voorbeelden: tandpasta, deodorant, 

douchegel, olijfolie, pasta... 

• Je stelt enquêtes op en je bevraagt 

respondenten

• Je voert een distributieonderzoek uit  



DATA VERZAMELING EN ANALYSE

• Je verzamelt en analyseert deze data 

• Je zet alles om in overzichtelijke 

grafieken

• Je trekt besluiten

Kortom: deze markt kent voor jou geen 

geheimen meer!

Marktaandelen, gemiddelde prijzen, 

merkbekendheid, aankoopgedrag...



KEUZE A-MERK

• Na deze grondige analyse is het tijd om 

in te zoomen op één specifiek merk  



ONDERZOEK GAAT VERDER...

• Wie zijn de belangrijkste concurrenten?

• Hoe evolueert deze markt?

• Met welke trends moet er rekening 

gehouden worden? 

• Wat zijn de sterke en zwakke punten 

van mijn merk? 

...



DIT MONDT UIT IN EEN ...

• SWOT-Analyse

Wat zijn onze sterke en zwakke punten?

Met welke bedreigingen moeten we 

rekening houden?

Op welke opportuniteiten kunnen we 

inspelen? 



INNOVATIE!

• Hieruit groeit een idee voor de 

ontwikkeling van een nieuw product (lijn-

of merkextentie)



WHAT’S NEXT?

Een doordacht marketing- en 

communicatieplan om je innovatie 

succesvol te lanceren! 



Reclame

Persoonlijke verkoop 

Direct marketing  Facebook

Twitter         TikTok

Public Relations    Instagram

Winkelinrichting   Website

Sales Promotions Tevreden klanten

Communicatie   Displays

Prijzen Winst  



• Welke zijn de 

eigenschappen/voordelen? 

• Hoe ziet de verpakking er uit?

• Wat is een correcte prijs? 

• Hoe efficiënt verdelen? 

• Welke promotie bij de lancering?

• Op welke manier communiceren?

• Wat is een catchy slogan? 

• ...



DIT ALLES RESULTEERT IN... 

• Een helder verslag

• Een wervende mondelinge presentatie



TIJDENS DIT PROJECT WERK JE VERDER 

AAN DE ONTWIKKELING VAN JE 

SOFTSKILLS 

• Projectmatig werken

• Samenwerken

• Plannen 

• Helder communiceren

• Feedback geven en ontvangen

....



WAT MAG JE VAN DE DOCENT 

VERWACHTEN? 

• Je docent is coach en leidt je doorheen 

gans dit proces 

• Persoonlijke aanpak

• Persoonlijke opvolging



• SUCCES MET JE KEUZE!


