Zonneplan B.V.
Afdeling: Marketing
Opdracht: Concurrentieonderzoek Isolatieplan (een stagiair)
Jouw Marketing droomstage
Als stagiaire Marketing van Zonneplan ben je een ondersteuning van de Marketingafdeling. Aan
begeleiding en collegiaal contact is geen gebrek. Je week begint met een opgewekt overleg en iedereen
gaat vervolgens vanuit zijn of haar disciplines aan de slag. Tijdens je stage bij Zonneplan is er veel ruimte
voor eigen initiatief!
De Opdracht
Isolatieplan is een onderdeel van Zonneplan B.V. Isolatieplan is specialist op het gebied van vloerisolatie,
spouwmuurisolatie en bodemisolatie. Het is de intentie van Isolatieplan om meer leads (potentiele
klanten) aan te trekken via vergelijkingswebsites of via zoektermen in Google. Uit onderzoek blijkt dat
deze groep mensen uniek is op basis van gedragingen en aankoopgedrag.
Zo vergelijkt deze doelgroep meer, zijn ze kritischer en is de conversie van leads naar aankopen lager, terwijl het aantal mensen dat de uiteindelijke aankoop doet groter is. Deze gedragingen worden
gelinkt aan het feit dat de concurrentiegraad hoger is. Voor de consument is er nagenoeg geen verschil
tussen isolatiemaatregelen. Hierdoor is het moeilijker voor Isolatieplan om zich te onderscheiden. Een
totaal product wat eruit steekt qua prijs, product, enzovoorts zou een verbetering zijn. Om een dergelijk
product te creëren wil Isolatieplan een concurrentieonderzoek laten uitvoeren door jou!
Onze verwachtingen van een Marketing Stagiair:





Jij bent een derde vierdejaars student van het HBO of WO;
Jij studeert bij voorkeur Commerciële Economie of Bedrijfswetenschappen;
Jij bent super gedreven en bent op zoek naar een uitdagende stageplaats;
Jij wilt alle ins & outs leren van het vak Marketing;

Wat heeft Zonneplan jou te bieden?!








Een top stageplaats in ‘het’ Future Talent Experience Center van Zonneplan!
Een top stage opdracht bij een van de snelst groeiende duurzame bedrijven van Nederland;
Begeleiding van een echte Marketingspecialist;
Een stage met veel ruimte voor eigen initiatief;
Een bruisende werksfeer;
Een Kantoor op loopafstand van het Centraal Station;
Een passende stagevergoeding.

Sta je nu te springen om een stageplaats te mogen vervullen binnen Zonneplan?! Wil je alles uit de kast
halen en laten zien wat je in je mars hebt?! Dan is Zonneplan enkel en alleen op zoek naar jou! Solliciteer
snel, want het Future Talent Experience Center is populair en de stageplekken zijn schaars!

Zonneplan B.V.
Afdeling: Marketing
Opdracht: SEO-onderzoek Zonneplan (een stagiair)
Jouw Marketing droomstage
Als stagiaire Marketing van Zonneplan ben je een ondersteuning van de Marketingafdeling. Aan
begeleiding en collegiaal contact is geen gebrek. Je week begint met een opgewekt overleg en iedereen
gaat vervolgens vanuit zijn of haar disciplines aan de slag. Tijdens je stage bij Zonneplan is er veel ruimte
voor eigen initiatief!
De opdracht
Zonneplan is een online georiënteerde partij en is altijd voorloper geweest op het gebied van SEO. Echter
ziet Zonneplan haar groei op SEO-gebied afnemen. Deze trend wil Zonneplan omkeren en zorgen dat een
van de belangrijkste marketingkanalen weer kan groeien. Daarom zoekt Zonneplan voor deze uitdagende
opdracht een stagiair die op strategisch en tactisch gebied kan adviseren en kan figureren als een
sparring-partner. Je kan de afdeling Marketing operationeel ondersteunen om de SEO-resultaten van
Zonneplan te verbeteren. De probleemstelling waar Zonneplan mee kampt luidt als volgt: Hoe kan
Zonneplan in een periode van 1 jaar haar SEO-resultaten met 50 procent verbeteren?
Onze verwachtingen van een Marketing Stagiair:





Jij bent een tweede of derdejaars student van het HBO of WO;
Jij studeert bij voorkeur Commerciële Economie of Bedrijfswetenschappen;
Jij bent super gedreven en bent op zoek naar een uitdagende stageplaats;
Jij wilt alle ins & outs leren van het vak Marketing;

Wat heeft Zonneplan jou te bieden?!








Een top stageplaats in ‘het’ Future Talent Experience Center van Zonneplan!
Een top stage opdracht bij een van de snelst groeiende duurzame bedrijven van Nederland;
Begeleiding van een echte Marketingspecialist;
Een stage met veel ruimte voor eigen initiatief;
Een bruisende werksfeer;
Een Kantoor op loopafstand van het Centraal Station;
Een passende stagevergoeding.

Sta je nu te springen om een stageplaats te mogen vervullen binnen Zonneplan?! Wil je alles uit de
kast halen en laten zien wat je in je mars hebt?! Dan is Zonneplan enkel en alleen op zoek naar jou!
Solliciteer snel, want het Future Talent Experience Center is populair en de stageplekken zijn schaars!

Zonneplan B.V.
Afdeling: Marketing
Opdracht: SEO-onderzoek Zonneplan (een stagiair)
Jouw Marketing droomstage
Als stagiaire Marketing van Zonneplan ben je een ondersteuning van de Marketingafdeling. Aan
begeleiding en collegiaal contact is geen gebrek. Je week begint met een opgewekt overleg en iedereen
gaat vervolgens vanuit zijn of haar disciplines aan de slag. Tijdens je stage bij Zonneplan is er veel ruimte
voor eigen initiatief!
De opdracht
Cv-ketelplan is onderdeel van Zonneplan B.V. cv-ketelplan gaat de nieuwe specialist worden op het
gebied van cv-ketel installaties. Het is de intentie om huishoudens inzicht te geven in het verbruik van de
huidige cv-ketel, zodat (op rationele basis) besloten kan worden een nieuwe ketel aan te schaffen.
Voordat dit op poten kan worden gezet, is een degelijk marktonderzoek nodig met aansluitend een
marktbewerkingsplan. Bij dit onderwerp luidt de volgende Probleemstelling: Hoe kan cv-ketelplan de
juiste doelgroep bereiken en welke positionering is hierin het meest interessant?
Concrete vragen:
 Welke huishoudens in Nederland hebben behoefte aan een nieuwe cv-ketel?
 Wat zijn de wensen en behoeften van deze doelgroep?
 Hoe kan cv-ketelplan deze mensen benaderen?
Onze verwachtingen van een Marketing Stagiair:
 Jij bent een tweede of derdejaars student van het HBO of WO;
 Jij studeert bij voorkeur Commerciële Economie of Bedrijfswetenschappen;
 Jij bent super gedreven en bent op zoek naar een uitdagende stageplaats;
 Jij wilt alle ins & outs leren van het vak Marketing;
Wat heeft Zonneplan jou te bieden?!
 Een top stageplaats in ‘het’ Future Talent Experience Center van Zonneplan!
 Een top stage opdracht bij een van de snelst groeiende duurzame bedrijven van Nederland;
 Begeleiding van een echte Marketingspecialist;
 Een stage met veel ruimte voor eigen initiatief;
 Een bruisende werksfeer;
 Een Kantoor op loopafstand van het Centraal Station;
 Een passende stagevergoeding.
Sta je nu te springen om een stageplaats te mogen vervullen binnen Zonneplan?! Wil je alles uit de kast
halen en laten zien wat je in je mars hebt?! Dan is Zonneplan enkel en alleen op zoek naar jou! Solliciteer
snel, want het Future Talent Experience Center is populair en de stageplekken zijn schaars!

