COMAKERSHIPS

Comakership
Marketingcommunicatie

Bachelor Communicatie

Korte omschrijving

Wat levert dit op voor een opdrachtgever?

Voor elke organisatie – profit en non-profit – is het uiterst belangrijk

U krijgt een onderzoek naar:

dat doelgroepen haar aanbod van producten of diensten afnemen.

• Wat is de juiste boodschap?

Daarvoor moeten de goede aspecten van dit aanbod dus gepromoot

• Wat weet en vindt de doelgroep van de organisatie of haar merk?

worden. Maar wat is ‘goed’? Wat het bedrijf of organisatie zelf goed

• Via welke on- en offline middelen plus tussenpersonen moet deze

vindt, is niet altijd hetzelfde als wat de doelgroep goed vindt. Het
vinden van de juiste boodschap is dus belangrijk.

boodschap wanneer, aan de doelgroep gecommuniceerd worden?
• Een vertaling van het voorgaande in een crossmediaal concept en
een campagnestrategie

Het kán dat de organisatie wel de juiste boodschap zendt over haar

• Twee uitgewerkte communicatiemiddelen, die goed passen in de

aanbod, zelfs dán is nog lang niet altijd zeker dat de doelgroep ook

crossmediale campagne en die moeten bijdragen aan de gewenste

van haar stoel komt en het product of dienst gaat afnemen. Bijvoor-

gedragsverandering

beeld doordat ze de organisatie niet goed kent, niet relevant of niet
sympathiek vindt. Of omdat de boodschap simpelweg niet aankomt.
Twee studenten uit het tweede jaar onderzoeken dit in een periode
van 20 weken.

Investeer in de medewerkers van de toekomst

Wat vragen we van de opdrachtgever?
• Werkruimte voor 4 studenten, 2 dagen per week
• Minimaal eenmaal per 2 weken overleg met de studenten
• De organisatie heeft een voldoende aantal werknemers op de
locatie waar de studenten gaan werken

Wat doet Windesheim Flevoland?
Elk team heeft een coach, dit is een docent vanuit de opleiding
Communicatie.

CONTACT
De contactpersoon voor dit Comakership is Harry Smals,
h.smals@windesheimflevoland.nl of 088 - 469 61 35.

MEER INFORMATIE
Heeft u een specifieke opdracht voor studenten van Windesheim
Flevoland? Aarzel niet en meld uw opdracht aan op onze website.
Voor meer informatie over Comakerships kunt u ook terecht bij het
Servicepunt Windesheim Flevoland via;
• servicepunt@windesheimflevoland.nl
• of door te bellen met 088 - 469 66 88
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