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Skills Talents thuis-challenge 

Economie & Ondernemen 

Marketingmix 

 

 

6o minuten 

 

Dit is de Skills Talents thuis-challenge! Tijdens deze challenge ga jij de competitie aan  
met jouw medeleerlingen. Word jij de beste van de klas?  
 
Voor het profiel Economie & Ondernemen is een leerzame en creatieve challenge  
bedacht die je digitaal en thuis kunt uitvoeren. Je gaat de marketingmix bepalen van  
een product thuis. Dit kan je favoriete broodbeleg, broek of smartphone zijn. Het  
resultaat verwerk je in een digitaal moodboard 
 
Lees snel verder om te zien wat de opdracht is. 
 

 

• Je hebt een product nodig. 

• Je hebt een pen of potlood nodig. 

• Je hebt een computer of laptop nodig. 

 

Gebruik bij de voorbereiding de volgende tips: 

• Lees de opdracht goed door voordat je begint. 

• Pak het product. 
 

 

Gebruik bij de uitvoering de volgende tips: 

• Lees de opdracht goed door voordat je begint. 

• Verdiep je in de marketingmix. 

• Verzamel informatie over jouw product. 
 

 

Het uitvoeren van de opdracht levert het volgende product op: 

• Een moodboard 
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Je gaat bepalen hoe de marketingmix wordt gebruikt bij een product.  
Je bekijkt eerst het product zelf en als tweede naar de prijs van het product. Het derde  
is de promotie van het product en het vierde is de plaats waar het product te koop  
is dat je bekijkt. Verzamel zo veel mogelijk over jouw product. Noteer per ‘p’ kernwoorden. 
Het resultaat visualiseer je in een moodboard.  
 
Belangrijk is dat de 4 p’s van jouw product zijn verwerkt in het moodboard (A3-formaat).  
Zorg ook dat de kleur, vorm, compositie bij elkaar passen. Ook kijkt je docent naar  
originaliteit en afwerking. Je deelt jouw moodboard met je docent.  
 
Natuurlijk is het eindresultaat delen op social media ook altijd goed. Gebruik hierbij  
de hashtag #skillstalents. 


