Trendtraining

What the
tr*nd?!

What the tr*ND?!
De klant van gisteren is niet meer dezelfde klant als vandaag. De behoeften
veranderen en voor veel organisaties is het een uitdaging om tijdig op deze
behoeften in te spelen. Daarnaast gaat segmenteren op leeftijd en inkomen al
een tijdje niet meer op. Al met al, de impact van trends op ons dagelijks leven
wordt steeds groter en het marketinglandschap verandert.
Steeds meer organisaties willen zich vaardigheden aanmeten om succesvol
trendonderzoek te kunnen uitvoeren. En het blijft niet bij onderzoek, het gaat juist
om het toepassen van trends op (nieuwe) concepten, producten en diensten.
Met de What the Tr*nd?! Trendtraining leer je wat trends zijn, trendsignalen te
interpreteren en zelf trends te herkennen. Ook kijken we naar het DNA van je
merk en wat de impact van trends op jouw merk of organisatie is, met als doel
het adviseren over of creëren van innovatieve concepten.

Voor wie?
De What the Tr*nd?! Trendtraining biedt een veelzijdig programma met
afwisseling tussen kennis, inspirerende voorbeelden en de praktische toepassing
van trends.
Deze trendtraining is geschikt voor marketeers, communicatie/PR professionals,
insight managers en research consultants. Ook degenen die zich bezighouden
met new product development en innovatie zullen zich als een vis in het water
voelen. Kortom, iedereen die trendadvies en –toepassing aan klanten wil
aanbieden.

Programma*

Dag 1
•
•
•
•

Theorie over trends
Trendbronnen
Trendsignalen inspiratie & interpretatie
Trends clusteren

Dag 2
•
•
•
•

Trenddatabase en onderzoeksmethoden
Trend case met actueel vraagstuk
Waardenmatch trend & brand
Trends toepassen

*Desgewenst kan de trendtraining ook op 1 dag plaatsvinden.

praktische informatie

>> Duur:
>> Tijd:
>> Aantal:
>> Prijs:

2 dagdelen, desgewenst kan de trendtraining op 1 dag plaatsvinden
Van 10.00 uur tot 14.00 uur (bij een volledige dag tot 18.00 uur)
Incompany maximaal 10 personen
 495,- (excl. 21% BTW)

Inschrijven
Meer informatie, een vrijblijvende intake of inschrijven? Stuur een mailtje naar
evelien@trendcult.nl of bel naar 06-10175674.

