MARKETING PROJECT PLAN


Beantwoord elke vraag in de betreffende sectie. Alle antwoorden samen vormen de input voor uw marketing project plan. In de tabellen zijn ter illustratie voorbeelden van antwoorden opgenomen (cursief).


1.	Project Team

Formeer een team. Wie moet er bij het project worden betrokken? 

Naam en functie:
Taken en verantwoordelijkheden:
Maarten, Marketing Manager
Coördineren en plannen van activiteiten binnen het marketing process.













2.	Maak een tijdplanning

Activiteit:
Startdatum:
Einddatum:
Stel een project team samen


Analyseer doelgroep en behoeften van doelgroep


Bepaal en verwoord visie en missie


Opstellen van strategische doelstellingen


Stel strategie(ën) op om doelstellingen te bereiken.


Schrijf het projectplan


Bepaal de implementatiestrategie voor de marketing campagne:
(Training, implementatie rollen, evangeliseren.)


Overig:




3.	Doelgroepanalyse

Benoem de doelgroepen en definieer de behoeften binnen de doelgroep?

Doelgroep
Behoeften
Vb: IT Managers
Ondersteuning aan selectie security oplossingen.











4.	Visie en Missie:

What is de missie per marketing project en evt. deelproject? Wat wil je met het marketing project bereiken? 

Project
Missie / Visie
Gewenste uitkomst
Security
"Bewustzijn ten aanzien van Security in de MKB-markt aanzienlijk verhogen door onomstotelijk aan te tonen dat zonder goed ICT-security management elke organisatie binnen een week failliet kan zijn."
·1	Meer oplossingen in de vorm van producten en diensten aanbieden aan MKB-klanten.
·2	Meer communicatie rondom het thema security tot stand brengen met oude en nieuwe MKB-klanten.
·3	Aandacht van schrijvende pers voor onze initiatieven op het gebied van ICT-security. 














5.	Doelstellingen, Resultaat, Strategie

Doelstellingen 
Resultaat (hoeveel & wanneer)
Strategie
Omzet op gebied van Security verhogen
10% groei in omzet voor eind van dit kalenderjaar
Security Roadshow starten en daardoor awareness vergroten, naamsbekendheid krijgen. Op Roadshow koopbare diensten aanbieden.




















6.	Beperkingen

Resource
Beperking
Beslisser
Budget (geld)
Maximaal 100k
Unitmanagement
Tijd
100 uur
Directie
Datum
Alles uitgevoerd vóór 31/12
I.v.m. fiscale jaarafsluiting
Technische ondersteuning
Nog 2 support tickets
Leverancier X












7.	Marketing acties:

Doel
Voorwaarde om doel te realiseren
Promotionele technieken
Promotionele media, materialen, etc.
Benodigde (technische) middelen
Security omzet vergroten door awareness sessies en direct koopbare diensten aanbieden. 
Naamsbekend-heid en geloofwaardig-heid
Toestroom realiseren met persbericht, digitale nieuwsbrief, advertenties. Tijdens sessies koopbare diensten presenteren.

Professioneel ogende folder met bedrijfsinformatie, whitepapers over security, presentatie, website, etc.

Ruimte voor hosting website, DTP-mogelijkheid, database om aanmeldingen te registreren.


















Evaluatie en revisie – Zorg voor continue aanpassing als er veranderingen optreden in bijvoorbeeld doelstelling, doelgroep of context van de marketingactiviteiten.




