1
2

	
  

	
  

Sports Marketing
Sports Marketing är benämningen på marknadsföring inom idrottens värld och på dess
villkor. Här får du som deltagare en bred kunskap inom marknadsföringsområdet i allmänhet,
och med tillämpning inom idrotten i synnerhet. Kursen vänder sig till organisationer,
föreningar, förbund och enskilda personer som arbetar med idrott och vill uppdatera och
utveckla sig själv och/eller den organisation man arbetar i. Det är en fördel om du redan nu
har något års erfarenhet inom marknadsföring, men inget krav.
Syfte

Syftet är att ge dig kunskaper och praktiskt användbara
metoder för att bygga upp sitt personliga varumärke. I förlängningen ska medvetenheten om hur man kan jobba med sig
själv som varumärke medverka till att stärka din konkurrensförmåga på den marknad där du agerar. Målgrupp och
förkunskaper
Kursen vänder sig till dig som vill jobba med att förverkliga
mål med karriären som du så länge drömt om. En stor fördel är
förstås om du är prestigelös och se utveckling som en möjlighet
och inte ett hot. Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna en
bred förståelse och grundläggande kunskaper inom Sports
Marketing. Detta för att de ska vara väl förberedda i mötet –
idrott och näringsliv.
Innehåll

	
  

•

Kartläggning och förståelse av deltagare och
åskådares behov/krav

•

Identifiering av segment, målmarknader och
varumärkesposition

•

Marknadsmixen och dess strategiska verktyg (pris,
produkt, påverkan och plats)

•

Implementering, kontroll och utvärdering av ”The
Sports Marketing Process”

•

Kunskap om de interna och externa faktorer som
påverkar processen

Omfattning och genomförande

Kursen kan genomföras som såväl enstaka föreläsningar som i ett
helt kursblock. Föreläsning varvas med diskussioner och case.
Om Caddie Sport&Business AB

Caddie erbjuder tjänster och kunskap inom marknadsföring och
affärsutveckling. Caddie driver sedan 2006 en yrkeshögskoleutbildning inom sportmarknadsföring och är väl anlitade
föreläsare vid universitet och yrkeshögskolor.
Kontaktuppgifter

Martin Andersson
Telefon: 0703-64 03 22
Mail: martin.andersson@caddie.se
Frans Fransson
Telefon: 0709-1 4 41 87
Mail: frans.fransson@caddie.se
Kontakta oss för offert eller om ni vill diskutera vilka insatser vi
skulle kunna göra för er utbildning eller ert företag. Besök oss
gärna på www.caddie.se för att ta del av våra kompetensområden.

www.caddie.se

