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PROJECT MANAGEMENT

PROJECTMARKETING en -COMMUNICATIE

M Uitwerking marketing- en communicatietraject:
    Positionering kiezen:
    Wanneer de projectvraagstelling voldoende duidelijk is
    omschreven, kan het projectresultaat (het product)
    worden gepositioneerd.
    Belangrijke vragen hierbij:
    F inhoudelijke positionering: hoe willen we het project
        positioneren?  Bijv.: het project is bedoeld voor alle
        medewerkers in het kader van de productintroductie. 
    F legitimering: hoe zien financiers en andere (maat-
        schappelijke) betrokkenen; hoe sluiten we aan op hun
        beleid / doelstellingen?
    F profilering: welke uitstraling kiezen we voor het
        project?  Bijv.: modern, dynamisch, zakelijk, enz. 
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PROJECT MANAGEMENT

PROJECTMARKETING en -COMMUNICATIE

M Uitwerking marketing- en communicatietraject:
    SWOT-analyse + confrontatiematrix:    
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PROJECT MANAGEMENT

PROJECTMARKETING en -COMMUNICATIE

M Uitwerking marketing- en communicatietraject:
    Communicatiestrategie formuleren:
    F Centrale vraag hierbij is: wat moet gecommuniceerd
        worden, met welke communicatiedoelgroepen, met
        welke communicatiedoelstelling, en met inzet van
        welke middelen en media?
    F 3 categorieën communicatiedoelgroepen:  
        G productdoelgroepen (hoofd- en subgroepen van
            project)
        G fondswervingdoelgroepen (bedrijven, fondsen,
            subsidiegevers, potentiële samenwerkingspartners)
        G overige partijen (media, vergunningverleners,
            instanties, enz.) 
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PROJECTMARKETING en -COMMUNICATIE

M Uitwerking marketing- en communicatietraject:
    Marketingplan opstellen:
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M Uitwerking marketing- en communicatietraject:
    Fondsenwervingplan opstellen:
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PROJECTMARKETING en -COMMUNICATIE

M Uitwerking marketing- en communicatietraject:
    Communicatieplan opstellen, aspecten:
    F communicatiedoelgroepen
    F communicatiedoelstellingen
    F communicatieboodschap
    F communicatiemiddel(en)
    en evt. ook:
    F stijl en tonatie
    F frequentie en timing
    F afzender
    F feedback mogelijkheden
    F tegenprestatie  
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PROJECTMARKETING en -COMMUNICATIE

M Uitwerking marketing- en communicatietraject:
    Onderdelen communicatieplan:
    F globale projectomschrijving
    F doel en reikwijdte van project
    F concrete projectresultaten
    F afspraken communicatieverantwoordelijkheden
    en evt. ook:
    F algemeen communicatiedoel voor het project
    F inventarisatie van doelgroepen
    F keuzen van in te zetten communicatiemiddelen
    F planning van de communicatie-activeiten


