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Onderzoek doen
TAAK 1
KENNISMAKEN MET MARKETING
Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.
In deze taak:
1. maak je een digitale poster van de zes P's.
In deze taak leer je:
1. wat marketing is
2. wat de marketingmix is
3. wat een marketingmedewerker doet.

Opdracht 2 Marketing
Lees Tekstbron 36 Marketing.
a. Wat is marketing?

Het doel van marketing is om de aandacht van mensen voor een product of dienst te trekken. Dat kan
op veel verschillende manieren.
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b. Geef vier voorbeelden van marketing.
1.
2.
3.
4.

Opdracht 3 Film marketing
Bekijk Film Javier Guzman Marketing.
a. Wat zijn consumenten?

b. Wat heeft de roltrap in de winkel met marketing te maken?

c. Wat hebben verpakkingen met marketing maken?
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d. Marketingmedewerkers denken na over de manier waarop zij de supermarkt inrichten. Welke
voorbeelden hoor je in de film?

e. Wat gebeurt er volgens de film als je reclame hebt gezien en je het product later in de winkel ziet?

f. Geef een voorbeeld van de manier waarop reclame jou beïnvloedt.

Opdracht 4 De marketingmix
Lees 'De marketingmix' van Tekstbron 36 Marketing.
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a. KPN sponsort een schaatsteam. Van welke P is dit een voorbeeld?

Product
Personeel
Promotie
Presentatie
b. Een drogisterij geeft deze week veel actiekorting. Van welke P is dit een voorbeeld?

Product
Prijs
Plaats
Presentatie
c. Een restaurant neemt alleen medewerkers met een niveau 3 diploma of hoger aan. Van welke P is
dit een voorbeeld?
Prijs
Personeel
Plaats
Presentatie
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d. Een modezaak besteedt veel aandacht aan de etalages. Van welke P is dit een voorbeeld?

Product
Personeel
Promotie
Presentatie
e. Verbind de voorbeelden met de juiste P.
Product

Een McDonald's-filiaal is gevestigd langs de
snelweg.

Prijs

Op de fruitafdeling van de supermarkt is het
fruit aantrekkelijk uitgestald.

Plaats

Alle medewerkers van restaurant Saartje
hebben een horeca-opleiding gedaan.

Personeel

De chocolaatjes in een chocoladewinkel
hebben aantrekkelijke verpakkingen.

Promotie

HEMA maakt reclame via radio- en
tv-spotjes.

Presentatie

De producten bij Zeeman zijn goedkoop.
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Opdracht 5 Reclame

Marketing is overal om je heen, overal is reclame. Bedenk vijf situaties waarin je reclame tegenkomt.
1.
2.
3.
4.
5.

Opdracht 6 Oriënteren
Bekijk Film Medewerker marketing en communicatie.
a. Wat doet een marketingmedewerker? Schrijf vier dingen op.
1.
2.
3.
4.
b. Geef aan welke eigenschappen en vaardigheden je als marketingmedewerker nodig hebt.
nauwkeurig
communicatief
humoristisch
egoïstisch
eigenwijs
commercieel
goed kunnen samenwerken
flexibel
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