
OPDRACHT: sollicitatie Assistent Marketing

DAG VAN DE POETS
Elk jaar vieren we met DANIKA (en andere werkgevers) de ‘Dag van de Poets’.  Op deze dag zetten 
we onze medewerkers in de bloemetjes en willen we het beroep ‘huishoudhulp’ een beter imago 
geven. Zo proberen we onze ‘Danikaantjes’ beter aan ons bedrijf te binden alsook als werkgever 
positief in de kijker te komen naar onze klanten én toekomstige nieuwe medewerkers.

Jij krijgt de opdracht om deze campagne volledig uit te werken.

DANIKADAG - vrijdag 19 juni 2020

Jouw opdracht:
Bedenk & beschrijf allereerst jouw campagne in een voorstel. Ondersteun dit met voldoende 
argumenten. Dit zal je ook in de toekomst moeten doen tav de Marketing Manager.

Om een maximaal rendement uit jouw campagne te halen, is een doordachte aanpak met een 
concrete planning een noodzaak. Maak dus zeker een degelijke, gedetailleerde planning alsook 
een budget met een max. van €1800 incl. btw (excl. werkuren). 

Hou rekening met volgende zaken:
• Zoek een creatief, persoonlijk gadget (gepersonaliseerd) voor 600 medewerkers. Maak hiervan 

een uitgewerkt voorstel (afbeelding). Denk origineel!
• Dit kan eventueel met extra drukwerk, mailings maar vergeet deze ook niet op te maken.
• Vergeet de afbeeldingen niet voor sociale media, website of eventueel andere kanalen.
• Maak van alle promo het drukklare ontwerp of bestanden klaar voor gebruik en geef deze een 

duidelijke bestandsnaam.
• Stuur de planning mee (incl. ontwerp, in druk, verzameling, uitzenden naar medewerkers via 

regiokantoren, publicaties online, eventuele interactie tot evaluatie).
• Maak een gedetailleerd budget incl. leveranciers, kostprijzen incl. en excl. btw.

Je mag diverse logo’s e.d. gebruiken van DANIKA te vinden via www.danika.nu/marketing
Wat en hoe je dit gebruikt is volledig aan jou. Onze huiskleuren kan je terugvinden in ons logo.

Gelieve het complete pakket via een online link of wetransfer te versturen naar tom@danika.be 
met als deadline maandag 3 juni 2019, 8u00. Extra vragen kan je ook via dit mailadres stellen 
maar de deadline is vast.

Veel succes!


