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 Voor wie is de SMELT Marketing Accelerator? 
De startende, net gestarte of toekomstige marketeer én de medical lead of accountmanager 

die het grotere geheel inclusief het brand plan beter willen begrijpen.  

 

 Wat houdt de SMELT Marketing Accelerator in? 

  
Tijdens deze tweedaagse loodsen we je, onder leiding van marketing experts en innovators 

van binnen en buiten farma, door de marketing essenties die je nodig hebt om het verschil 

te maken, om access en impact te genereren bij alles stakeholders voor jouw brand, 

nu en in de toekomst. 

 

We gaan het wiel opnieuw uitvinden. Ervoor zorgen dat alle vlakken van het brand management vak 

worden beheerst, om terug te keren naar de essentie van marketing: 

 

Bied je klanten waar ze echt behoefte aan hebben en doe dat eerder én beter  

dan andere spelers in de markt. 

Tijdens deze ben je, samen met marketing experts, en komen vele actuele marketing onderwerpen 

aan bod zoals: 

Omnichannel communiceren &  Patient journeys &  E-Health patient solutions 

Hoe wordt jouw brand relevant?  

Je leert in praktische stappen wat je strategische keuzes gaan zijn, hoe je de doelgroep hierbij kunt 

betrekken en wat belangrijk gaat zijn in je tactische oplossingen in de marketing. 

Wat maakt het verschil? Intern en extern, wat gaat werken en je kans op resultaat zo groot mogelijk te 

maken? 

Vergroot de impact van jouw brand! 

 

Het programma is een inspirerende mix van theorie, werksessies en casusbesprekingen. 

 Wat is de meerwaarde van de SMELT Marketing Accelerator?  

Marketing accelerator helpt je de sprong te maken naar het niveau van next generation 

brandmanager. Dit betekent: 

• Het beter begrijpen van de markt, de klant en jouw brand value; 

• de lead nemen in strategievorming en actieplanning; 

• regelgeving als kans zien in plaats van bedreiging; 

• het kunnen ontwerpen en uitrollen van een effectieve multichannel campagne; 

• inspirerend cross-functioneel samenwerken; 

• weten hoe je nieuwe brand value co-creëert met externe en interne stakeholders. 

En dit alles met de nodige prioritering, actieplanning en voortgangscontrole. 

De kosten voor deze tweedaagse opleiding bedragen  €2.250. - per deelnemer.  

 
Laat je interesse blijken en stuur ons een bericht naar training@smelt.nl of                      
whatsapp naar 0621108845 
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