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Het vak draagt bij tot het opleidingsprofiel van studenten die kiezen voor de optie
sportmanagement. Kennis van sport, marketing en communicatie is onontbeerlijk bij het
uitbouwen of werken in de sportsector. Aandacht wordt besteed aan zowel
sponsorwerving en selecteren van sportsponsoring. Het begrijpen van de interactie en
synergie tussen de verschillende instrumenten van sportmarketingcommunicatie die
sportsponsoring omringen (hospitality, press approach, advertising, direct marketing
and sales promotions) is cruciaal, net als het benaderen van de effectiviteit van
sportmarketingcommunicatie.

Sport, marketing en communicatie
Sponsorwerving
Selecteren van sportsponsoring
Sportsponsoring en public relations: hospitality en persbenadering
Sportsponsoring en reclame
Sportsponsoring en direct marketing
Sportsponsoring en verkooppromotie
Het effect van sportsponsoring

Geslaagd zijn voor het opleidingsonderdeel Bedrijfskunde

1  Definiëren van de belangrijkste begrippen in sportmarketing, sportsponsoring en
1  communicatie.
2  De actualiteit en cases rond sportmarketingcommunicatie duiden binnen de
1  kernbegrippen.
3  De verschillende concepten en modellen verwoorden en deze toepassen voor
1  sportmerken en niet-sportmerken.
4  De interactie en synergie tussen de verschillende instrumenten van de
1  sportmarketingcommunicatiemix verklaren.
5  De effectiviteit van een campagne van sportsponsoringcommunicatie benaderen.
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van de competenties

Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden

periodegebonden evaluatie

Niet van toepassing

Hoorcollege, PGO-tutorial

Lagae, Wim (2011), Sportmarketingcommunicatie, Arko Sports Media, 480p.(prijs: 39,5
euro)
Aanvullend didactisch materiaal: www.sportmarketingcommunicatie.com

Prof. dr. Wim Lagae (wim.lagae@ugent.be)

Schriftelijk examen

Schriftelijk examen

100% op het schriftelijk examen. Case studies worden gezamenlijk besproken in het
hoorcollege, niet geëvalueerd.
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Didactische werkvormen

Leermateriaal

Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Evaluatiemomenten

Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode

Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode

Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie

Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie

Eindscoreberekening

Faciliteiten voor werkstudenten
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