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Nieuw 
programma !

Geef vorm aan uw 
foolproof internationaal 
marketingplan.

Wij doen mee ...

www.bosplus.be



Waarom dit programma?

INTERNATIONALE MARKETING IS MEER DAN HET VERTALEN  

VAN UW WEBSITE

Landsgrenzen vervagen, wetgevingen harmoniseren en handelsbarrières verlagen of 

verdwijnen. Ook de verdere digitalisering van onze verkoopkanalen zorgt ervoor dat 

internationalisering vandaag gemakkelijker lijkt dan enkele jaren terug. Maar is dit 

wel zo? Is de wereld wel een ‘global village’? Spelen cultuur- en omgevingsfactoren 

vandaag nog een rol? Hoe anders moet u nieuwe markten benaderen? En wat is de 

impact op uw marketinginspanningen? Op uw merkenbeleid? Kortom: hoe geeft u 

een succesvol internationaal marketingplan vorm? 

VERLENGSTUK VAN UW EIGEN MARKT … NOT! 

Eén van de grootste fouten die bedrijven vandaag qua internationale marketing 

maken, is dat ze de wereld zien als een verlengstuk van de eigen markt.  

Internationaliseren lijkt dan ook eenvoudig: de site en brochures vertalen en 

enkele International Accountmanagers doen de rest van het werk. Alleen zorgt een 

gebrek aan kennis over de nieuwe markt(en), een onvoldoende voorbereiding of een 

slechte marktselectie of timing voor ondermaatse resultaten. Niet alleen verspilt 

u hierdoor kostbare ressources (mensen én middelen), maar ook uw reputatie en 

geloofwaardigheid – zowel intern als extern – krijgt een flinke knauw.  

BELANG VAN EEN INTERNATIONAAL MARKETINGPLAN

De bedoeling van deze opleiding is om u in staat te stellen een strategisch 

internationaal marketingplan uit te werken voor de succesvolle internationalisering 

van uw producten of diensten. Naast onmisbaar inhoudelijk advies (geënt op 

de unieke praktijkervaring van uw trainer), gaat u vooral zelf aan de slag bij het 

inhoudelijk vormgeven van uw internationaal of zelfs global marketingplan.     

Philippe Carron blikt 
terug op een unieke 
commerciële ervaring 
van intussen meer dan 30 
jaar. Gestart in 1984 als 
accountmanager bij IBM, 
werd Philippe in 1991 
Sales Director bij Compaq.   

Acht jaar later werd hij Managing Director 
Operations Continental Europe bij Vistorm Ltd, 
verantwoordelijk voor commerciële uitbouw 
van haar activiteiten in de Benelux, Frankrijk, 
Duitsland en de Nordic landen.   
In 2002 werd hij Channel Director bij Oracle 
om drie jaar later Managing Director te 
worden bij Vutek Europe.  In 2007 stapte 
hij over naar Tele2-Versatel, als Director 
B2B Division. In 2009 richt hij zijn eigen 
advieskantoor Gandamo op en van 2010 tot 
2012 was hij daarnaast nog verantwoordelijk 
voor de sales organisatie bij Transics.   
Vandaag is Philippe, naast strategisch 
consultant/trainer, ook docent Marketing aan 
de Artevelde University College.  

Philippe slaagt erin de zeer operationele 
sales & marketing behoeften in te vullen met 
strategische kennis en inzichten.  Zijn ruime 
internationale ervaring als sales manager én 
als managing director zorgen hier voor de 
absolute meerwaarde van Philippe als trainer. 

VERHOOGDE INTERACTIVITEIT

De deelnemers krijgen uitgebreid de kans om hun eigen problematiek ter sprake te 

brengen. Om dit te realiseren, vragen wij op voorhand een beknopte beschrijving 

van de probleemstelling te formuleren. Op die manier kunnen wij de cursus volledig 

opstellen volgens uw eigen informatiebehoefte. 

U kunt hiervoor steeds contact opnemen met Dirk Spillebeen op het nummer:  

+32 50 38 30 30 (e-mail: dirk@ifbd.be).

Uw docent

 
Volg ons! @IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 



BLOK 1: INTRODUCTIE: GLOBAL MARKETING 

 ◆ Wat bedoelen we met Global Marketing?  

 ◆ Globalisatie versus localisatie.

 ◆ Het EPRG framework: Ethnocentric, Polycentric, Regiocentric, Geocentric.

 ◆ Het “Global Marketing” concept.

 ◆ En wat betekent dit voor u?

BLOK 2: INTERNE ANALYSE 

 ◆ Is uw bedrijf klaar voor internationale expansie?

 ◆ Is uw product/dienst klaar voor internationale expansie?

 ◆ Zijn uw mensen klaar voor internationale expansie?

 ◆ Welke strategie wordt er best gevolgd om de kans op succes te verhogen, rekening 

houdend met de interne capaciteiten en middelen.

 ◆ Do’s & don’ts: ga zelf aan de slag … 

BLOK 3: EXTERNE ANALYSE 

 ◆ Welke externe factoren beïnvloeden internationale expansie, positief of negatief?

 ◆ Marktselectie: hoe kiest u de beste markt voor een eerste stap in internationale 

expansie?

 ◆ DESTEP-analyse: Demografisch, Economisch, Socio-cultureel, Technologisch, 

Environmental (omgevingsfactoren), Politiek/legaal.

 ◆ Do’s & don’ts: ga zelf aan de slag … 

BLOK 4: MARKT ATTRACTIVITEIT

 ◆ Welke markten zijn het meest attractief voor uw product of dienst?

 ◆ Hoe kunt u uw competitiviteit versterken? 

 ◆ Do’s & don’ts: ga zelf aan de slag … 

BLOK 5: MARKT BENADERING

 ◆ Segmentatie, targeting en positionering:

 ❖ Place: Markttoegang;

 ❖ Product;

 ❖ Pricing;

 ❖ Promotion.

 ◆ Do’s & don’ts: ga zelf aan de slag … 

BLOK 6: FINALISERING VAN UW INTERNATIONAAL  

MARKETING PLAN

 ◆ Vorm en inhoud van uw Internationaal Marketing Plan.

 ◆ Toetsen en borgen ervan.

 ◆ Concrete aanzet van uw Internationaal Marketing Plan.

Overzicht programma

OPTIMAAL LEEREFFECT

We beperken het aantal deelnemers 
aan deze cursus. Hierdoor kunt u 
optimaal profiteren van de kennis en 
ervaring van de docenten. Bovendien 
toetst u op een interactieve manier 
uw eigen praktijksituatie aan die van 
uw collega’s. Zo garandeert het IFBD u 
een optimaal leereffect, gebaseerd op 
theoretische onderbouw en gestaafd 
met vele praktische voorbeelden.

VERLOOP CURSUSDAG(EN):

08.30 Ontvangst, registratie & koffie.
09.00 Start van de trainingsdag
 (met voorstelling van de docent).
12.30 Lunch.
17.00 Einde van de cursusdag. 

Zowel in de voor- als namiddag wordt  
een korte (koffie-)pauze gehouden.



INTERNATIONALE MARKETING

DATUM & LOCATIE:

INSCHRIJVINGS-
FORMULIER

FIRMA: 

 

STRAAT / NR. / BUS:  .................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  .................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel  q horeca 

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .............................................................................................  AANTAL WERKNEMERS:  ...............................................

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ..................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 1.295 Euro excl. 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en een uitgebreide lunch tijdens de 
cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u als naslagwerk kunt raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid 
(zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende collega 5 % extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20 % (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 40% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies toegekend door de Vlaamse 
Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 40% besparen op de opleidingskost. Meer 
informatie omtrent het systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
 • Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be 
 • U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
 • Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging echter blijft vereist. Na ontvangst van uw inschrijving 
krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur.  Een tweetal weken voor de cursus ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een 
routebeschrijving.
Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijven en de cursus. Indien wij 2 weken voor de cursus uw schriftelijke annulatie mogen 
ontvangen wordt u 75 Euro annulatiekost doorgerekend. Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd. Wij zijn 
uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties binnen uw sector. Daarom hebben we uw gegevens opgenomen in onze database. Uw informatie is 
voor eigen gebruik, wordt beveiligd en nooit aan derden doorgegeven. Hiertoe nemen we alle nodige maatregelen. Te allen tijde heeft u - overeenkomstig de wet 
“verwerking persoonsgegevens” van 8/12/1992  en de “AVG-reglementering” van 24/5/2016 - recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Meer 
informatie via onze webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR of via e-mail: DPO@ifbd.be.

KOSTPRIJS: 

>>> € 1.295 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE LOCATIE 
VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om zodanig de cursus op 
een ontspannen manier te kunnen 
aanvatten en/of afsluiten.

Meer informatie hieromtrent vindt 
u op onze website of via volgende 
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR
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Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 31 04 21 of e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> zie hiertoe onze website  
 www.ifbd.be

INSCHRIJVEN 





https://www.ifbd.be/nl/management-opleiding/1529/internationale-marketing/inschrijven

