
Online Masterclass

Product Strategie Essentials

Unieke & interactieve online training

www.productdepartment.nl

Inhoud

De Product Strategie is de basis van waardevolle producten en diensten. 
Deze online masterclass bied jou nieuwe inzichten en hands-on tools om 
je eigen Product Strategie te ontwikkelen. Je leert in deze unieke online    
masterclass hoe je jouw product strategie vertaalt naar een strategische 
roadmap om echte klantwaarde te creëren met je product of dienst. 

• Ontwikkel een mindset voor strategisch product denken

• Krijg inzicht in de ‘bouwstenen’ van een succesvolle product strategie

• Vertaal de markt en klant inzichten naar waarde elementen

• Toepassen van het Product Strategie Model in de praktijk

• Leer hoe je de product strategie omzet naar een strategische roadmap 

Product Strategie Model 
Deelnemers leren om een 
eigen unieke product strategie 
te ontwikkelen aan de hand 
van het Product Strategie 
Model. Het model is ontwikkeld 
om snel en makkelijk in de 
eigen praktijk toe te passen.
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“Nu we een duidelijke productstrategie hebben, weet ik 
waarom we onze doelstellingen vaak niet haalden”



Online Masterclass  
Programma

Deel 1

• Introductie in Product Strategie Essentials
• Toepassen van Product Strategie Model 
• Bepalen van het markt domein
• De kracht van de concurrenten zelf gebruiken
• De afnemers behoeftes vertalen naar segmenten 

Deel 2

• Product & diensten analyse 
• Ontdekken van de waarde elementen
• Bepalen van de onderscheidende waarde van je product
• De product strategie one-pager schrijven
• De product strategie vertalen naar de strategisch roadmap 

Leergang Professional 
Product Management

Product 
Advisory Services

Incompany 
Product Training 

• 3 meerdaagse opleidingen
• Certificering na examen 
• Incl. Persoonlijke Mentor 

• Op maat ontwikkelde 
product trainingen

• Online & Offline trainen
• Persoonijke begeleiding 

• Advies & implementatie 
product functie 

• Ontwikkeling product    
Strategie & Roadmap 

• Interim Product           
Management

Overige Producten & diensten  
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• Interactieve online masterclass
• Tijd: 19:00 - 22:00
• Inclusief digitale reader 

• Inclusief 1-op-1 QA-sessie
• Investering: 149,- (ex. btw) 

Check de data op www.productdepartment.nl/product-masterclasses/


