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BASISOPLEIDING

Merkopstelling
Werk je als bedrijfsadviseur met organisatieopstellingen?
Heb je ervaren dat merkvraagstukken een eigen benadering vragen?
Dan heb je nu de kans om je te ontwikkelen in de merkopstelling;
en meer specifiek in de tafelvariant. In de basisopleiding leer je hoe
je opdrachtgevers nieuwe merkinzichten kunt geven door ongeziene
merkelementen op het juiste moment in de opstelling te brengen.

Waarom

Waar

Leren aanbieden, begeleiden, interpreteren en

Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer

rapporteren van merkopstellingen.

Strandboulevard 3, 3882 RN, Putten.

Voor wie

Hoeveel

4-6 Merkadviseurs en/of -onderzoekers met

€ 999 exclusief BTW; inclusief koffie, thee en

HBO- of WO-opleiding.

soep met broodjes in de pauze; en Jurg (2010)
Unravelling branding systems.

Door wie
Dr. Wim Jurg, Doctoraal (Master) Econometrie en

Voorwaarde

Kandidaats (Bachelor) Psychologie in 1982; in 2010

Tekenen van vertrouwelijkheidverklaring over

gepromoveerd op merkopstellingen; de internationale

informatie verkregen uit de opleiding.

expert op het versterken van merksystemen.

Certificaat
Hoe

Deelnemers ontvangen certificaat

Vijf live- en vier Skype-bijeenkomsten.

Basisopleiding Merkopstelling.

Live
Vrijdag 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei en
8 juni 2018 van 11:00 - 15:00 uur.

Van gedachten wisselen over
Basisopleiding Merkopstelling?

Skype

U bent van harte welkom voor een

Dinsdag 20 februari, 20 maart, 24 april en 22 mei

persoonlijke ontmoeting.

2018 van 19:00 - 20:00 uur (tussentijds vragenuur).

Mail merkontwikkeling@wimjurg.nl
of bel 06 - 107 44 198.

