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Organisaties bezitten een schat aan informatie over
hun klanten en koopgedrag. Deze waardevolle input
zetten zij in voor succesvolle marketingacties. Heb je
altijd al willen weten hoe ze dat doen? En vind je het
belangrijk dat bedrijven verantwoord en vertrouwelijk
met gegevens omgaan? Bij deze studie leer je wat
allemaal nodig is om een marketingorganisatie slim in
te richten. Je zorgt dat klanten zich persoonlijk
aangesproken voelen en jij je marketingbudget
optimaal besteedt. 
 
Marketingactiviteiten hebben als doel producten of
diensten te verkopen. Kijk bijvoorbeeld welke invloed
reclame op ons heeft. Maar marketing is veel meer
dan dat. Als marketeer draag je bij aan innovatie en
ook aan oplossingen van maatschappelijke
vraagstukken. De keuze aan acties en middelen is
enorm en met de juiste inzet maak je het verschil. We
leiden je op tot dé marketingexpert die midden in de
organisatie staat. Jij bent de spin in het web met
zoveel kennis en vaardigheden, waardoor jouw
mening telt. 
 
Hoe ziet de customer journey eruit? Bij deze studie
leer je dat in beeld te brengen. Je maakt data-
analyses en ontdekt aan welke knoppen je moet
draaien om de doelgroep in beweging te krijgen of
consumentengedrag te veranderen. Je maakt de
resultaten visueel en ziet in één oogopslag hoe een
organisatie de gevonden informatie kan inzetten bij
campagnes. Kennis is de basis, maar tijdens
praktijkopdrachten en stages leer je die kennis ook
echt toe te passen. Je werkt veel samen met
medestudenten en krijgt alle gewenste begeleiding.  
 
In onze fijne studieomgeving ontdek je wat jouw
talenten zijn. Zo ontwikkel je jezelf tot een doener met
durf en doorzettingsvermogen. Je kunt nu
analyseren, interpreteren, visualiseren en
presenteren. Je weet hoe je een customer data
platform opzet en data-analyses maakt, zodat je
beter kunt sturen op marketingacties en -uitgaven.
Ook kun je informatie en conclusies van
onderzoeksbureaus goed beoordelen. 

Analyseren 
Interpreteren 
Visualiseren 
Presenteren 

Met Commerciële Economie | Data Driven Marketing
kies je voor een variant die praktijk- en
toekomstgericht is. Aan de hand van
beroepsproducten leer je: 
 

 
We hebben ervaringsdeskundigen als docenten en
werken intensief samen met bedrijven. Wat kansen
biedt voor stages en werk en waardoor je diploma
aansluit op de wensen van de markt. 

Zo word je de marketeer van morgen met oog voor
de wereld om ons heen! Een wereld die gaat over
Data Mining, Data Analytics, Data Visualisation of
consumentengedrag. 

Wat ga je leren?



Nieuwsgierig naar onze andere
varianten?

Creative Marketing & Social Media
Data Driven Marketing
Digital Marketing & Sales

Bij Commerciële Economie aan De Haagse
Hogeschool kun je kiezen uit drie varianten:

Je kunt je al vanaf dag één richten op de richting
die jouw voorkeur heeft. Maar mocht je daar later
anders over denken, dan helpen we je naar een
andere richting te switchen. 

Kijk op www.hhs.nl/ce voor meer informatie over
de verschillende profielen. Of stuur een mailtje
naar ce@hhs.nl.

Afgestudeerd... en nu?!

SEO/SEA Marketeer
Marktonderzoeker
Campaign Manager
Database Marketeer
Start je eigen bedrijf

Gefeliciteerd! Je bent nu een bachelor of science!
Dat is een mooie titel die deuren opent, want reken
maar dat bedrijven op jou zitten te wachten. Wat
kun je bijvoorbeeld worden? 

 
Heb je de smaak te pakken en wil je verder
studeren? Dan kun je een hbo-master volgen aan De
Haagse of een andere hogeschool.  Zoals de Master
of Business Administration of de Master
International Communication Management.

Of ga verder op de universiteit. Kies je voor de 
Master in Business & Economics (met marketing-
specialisatie), dan bieden we je een speciaal
programma: de Erasmusminor. Dat is de
voorbereiding op een vervolgstudie aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam, waarmee je direct kunt
beginnen met je master zonder dat je nog een
premaster nodig hebt. In vijf jaar je bachelor én je
masterdiploma: scheelt een jaar studietijd én
studiegeld!
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Meer weten over CE | 
Data Driven Marketing?

Kijk dan op www.hhs.nl/ce.

Heb je vragen? Stuur dan een mail
naar ce@hhs.nl. Of stuur een appje
naar Luc Beurskens via 
06 10 48 40 15. 

Volg ons ook op social media:

ce_hhs Proefstuderen

Aanmelden

Kom bij ons proefstuderen! 
Kijk op de website www.hhs.nl voor 
meer informatie.

Aanmelden voor een opleiding van
De Haagse Hogeschool gaat via
www.studielink.nl. Maak een account 
aan en volg de aangegeven stappen. 
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