
DE JOB VAN JE LEVEN

Digital sportmarketeer
Communicatiemedewerker in
sportbedrijven
Sporteventmanager
Medewerker bij sportfederaties en
-verenigingen
Sportmedewerker op sportdiensten
van gemeenten
Ecommerce manager
Cmpaign manager
Commercieel sportmedewerker
Medewerker bij
sportmarketingbureaus
Brand/product/trade sportmarketeer
Ondernemer/bedrijfsleider

Professionele bachelor Bedrijfsmanagement > afstudeerrichting Marketing > keuzetraject Sportmarketing > Mechelen

WORD EEN PROFSPELER IN MARKETING EN
COMMUNICATIE!

Jij bent mateloos geboeid door marketing en sport. Een combinatie van de twee als job?
Jouw ultieme droom!
In deze opleiding word je een marketeer die van alle markten thuis is, met een specialisatie
in de sportsector. Je leert hoe je een marketingplan maakt en uitvoert, hoe je een merk op
de kaart zet, en je komt te weten wat sportmarketing inhoudt.
Je bekijkt welke sportorganisaties er bestaan en maakt kennis met wat er leeft binnen de
sector. Je gaat op bezoek bij verschillende sportclubs, sportbedrijven en sportevenementen
om te leren uit de praktijk.
Als marketeer van de toekomst maak je kennis met de allernieuwste werkvormen en
trends: SEO, SEA, marketing automation, e-mailmarketing, video marketing, influencer
marketing, …
Afgestudeerd? Dan kan je aan de slag als marketeer of communicatiemedewerker binnen of
buiten de sportsector.
Zin om verder te studeren? Behaal een tweede bachelordiploma via een verkort traject,
bijvoorbeeld Sport- en Cultuurmanagement. Of ga na een schakeljaar voor een master
Handelswetenschappen, Communicatiewetenschappen of Bedrijfscommunicatie.

Sportmarketing

MAAK VAN JE PASSIE JE
BEROEP

Ben je gebeten door sport en wil je
graag werken in een sportieve en
commerciële omgeving? Kies dan
voor een carrière in de
sportmarketing.
Werkzekerheid troef, want de
sportwereld is naarstig op zoek naar
specialisten zoals jij!

LEARN FROM THE BEST

Je docenten zijn doorwinterde
sportmarkeers. Ze geven je een
unieke kijk in het 'leven zoals het is'.
Trends en vernieuwingen, tips & tricks,
best practices, getuigenissen,
anekdotes, praktijkvoorbeelden ... jij zit
op de eerste rij. Ze coachen je tijdens
sportprojecten en supporteren aan de
zijlijn.

100% FUTURE PROOF!

Jij wordt dé marketeer van de
toekomst, thuis in de nieuwste
marketingtrends en -technieken:
digital marketing, content marketing,
influencer marketing, experience
marketing, brand activation … you
name it! Dat wil zeggen dat ook
buiten de sport als marketeer aan de
slag kan.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/ba-sportmkt

Tim Moriën
Opleidingscoördinator
+ 32 15 68 75 51
tim.morien@thomasmore.be

fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE

Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen

#wearemechelen

thomasmore.be/devest

http://www.thomasmore.be/ba-sportmkt
https://www.facebook.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE
https://thomasmore.be/devest


OPBOUW

Fase 1 | Je ontdekt sportmarketing als groeiend vakgebied binnen de sportwereld. Alle aspecten van een marketingplan passeren de revue, aan
de hand van theorie en toegepaste cases. Je krijgt inzicht in de nieuwste trends van digital marketing en leert hoe je en merk op de kaart zet.
Fase 2 | Minder theorie, meer praktijk. Je geeft je creativiteit de vrije loop in vakken rond social media en grafisch ontwerp. Je leert de
sportsector kennen met een focus op het sportbeleid en op gezond en ethisch sporten. Keuzevakken geven je de ruimte om extra sportgerichte
kennis op te doen.
Fase 3 | Je wordt een specialist in digitale marketing. Je maakt een eigen webshop en leert alles over SEO, SEA, marketing automation, e-
mailmarketing, video marketing en digital advertising. Je maakt kennis met event management en bezoekt een groots marketingcongres. Ook
hier krijg je een verdieping in de sport door te kijken naar trends en innovaties.

Fase 1 2 3

MARKETING

Marketing Fundamentals 3

Digital Marketing Fundamentals 3

Copywriting 3

Marktonderzoek 3 6

Grafische Vormgeving 3

Consumentenpsychologie 3

Social Media Marketing 3

Branding & Reputatiemanagement 3

Marketingcommunicatie 3

Online Marketing Challenge 6

Marketing Automation 3

Video Marketing 3

E-commerce 3

Event Management 6

Stage 18

Bachelorproef 6

SPECIALISATIE SPORTMARKETING

Sportmarketing 3

Sportsponsoring- en activatie 3

Sportbeleid 3

Sportjournalistiek 3

Gezond en ethisch sporten 3

Fase 1 2 3

Trends en innovaties in sport 3

Keuzevakken 3 3

BEDRIJFSMANAGEMENT

Business Fundamentals 6

Economie 3

Inleiding Recht 3

Sales: Commerciële Vaardigheden 3

Human Resources Management 3

Supply Chain Fundamentals 3

PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN

Digital Skills 3

Business Intelligence 3 3

Engels 6 6

Frans 6 6

Project Management 3

Onderzoeksvaardigheden 3

PROFESSIONELE ONTWIKKELING

Personal Development 3

Ideation 3

Professionele Communicatie 6

Management Skills 3

Corporate Social Responsibility 3

Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.
Programma onder voorbehoud.

KOM KENNISMAKEN

Dit was alvast wat uitleg over de opleiding. Ons visitekaartje. Maar verwacht gerust meer! Infosessies, opencampusdagen, open lessen,
rondleidingen … online en on campus. Kom kennismaken en stel ons al je vragen!

thomasmore.be/komkennismaken
info@thomasmore.be
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