
Hoekom moet jy bemarking studeer? 

Geniet jy dit om met ander mense te kommunikeer? Hou jy daarvan om met nuwe 

vorms van media te werk en om nuwe produkte en dienste te toets? Is jy kreatief? 

Kan jy ‘buite die boks’ dink? Is jy goed met mense sowel as syfers? As die antwoord 

op enige van hierdie vrae ja is, lyk dit reeds asof ’n bemarkingsgraad ’n goeie opsie 

vir jou is.  

Bemarking word as die hart en siel van meeste ondernemings beskou, aangesien 

byna elke soort onderneming of bedryf professionele bemarkers op een of ander 

manier inspan. Dis bes moontlik die geval omdat die sukses van ’n onderneming 

direk deur bemarkers bepaal word – van die analise van markte en verbruikers, tot 

die advertering en verkoop van produkte. As jy na suksesvolle ondernemings soos 

Virgin, Apple en Coca-Cola kyk, het hulle almal een ding in gemeen – ’n suksesvolle, 

dinamiese bemarkingspan. In ’n wêreld waar sosiale media en verhoudinge met 

klante al hoe belangriker word, word die rol van ’n afgeronde bemarker ook al hoe 

belangriker.  

Watter geleenthede bestaan met ’n bemarkingsgraad? 

Het jy geweet dat jy bykans enige plek kan werk met ’n bemarkingsgraad? Die 

geleenthede vir mense met ’n bemarkingsgraad is eindeloos. Talle maatskappye 

bied internskappe of nagraadse programme vir bemarkingstudente, omdat hulle 

besef hoe belangrik dit is om nuwe posisies met jong talent te vul. Die geleenthede 

hou nie daar op nie. Bemarking dek ’n reeks werksgeleenthede, insluitend 

handelsnaambemarking, kommunikasie, marknavorsing, konsultasie, advertering en 

digitale bemarking, om maar ’n paar te noem.  

Bemarkers werk in ’n verskeidenheid bedrywe en sektore, insluitend kleinhandel, 

vervaardiging, finansiële en openbare dienste, vryetydsbesteding en toerisme, vinnig 

bewegende verbruikersgoedere, advertering en so aan.  

Die kans is goed dat jy die professionele wêreld van bemarking deur een of ander 

vorm van verkope sal betree, maar met ’n BCom (Bemarkingsbestuur)-graad sal jy 

maklik die leer na bo klim. Verkope is, in ’n sekere sin, opleiding in die werklike 

wêreld van bemarking en dis ’n goeie grondslag vir sommige van die hoër vlak 

bemarkingsposisies wat beskikbaar is. As jy van die dinamiese wêreld van verkope 

hou, kan jy met die leer opbeweeg tot by verkoopsbestuurder. Verkoopsbestuurders 

is in beheer van organisasies se verkoopspanne. Hulle stel verkoopdoelwitte, 

analiseer data en ontwikkel opleidingsprogramme vir die organisasie se 

verkoopsverteenwoordigers.  

Sommige van die ander posisies waarin jy dalk met ’n bemarkingsgraad sal beland, 

sluit in bemarkingsbestuurder, bemarkingsnavorser, produk-

/handelsnaambestuurder en rekeningbestuurder.  



Kom ons verduidelik ’n paar van die gewilde posbeskrywings in bemarking: 

 Om ’n bemarkingsbestuurder te wees is ’n posisie waarna baie bemarkers 

streef. Bemarkingsbestuurders beheer ’n aantal departemente en verseker 

dat dit saamwerk om wins te maksimaliseer. ’n Bemarkingsbestuurder moet 

gewoonlik ’n meestersgraad in bemarking hê. Bemarkingsbestuurders is in 

beheer van strategie: hulle identifiseer potensiële markte, bepaal vraag en 

bevorder handelsname, produkte of dienste. 

 ’n Bemarkingsnavorser is nog ’n opwindende area binne bemarking waar jy 

meer agter die skerms analises sal doen om verbruikers se kooppatrone te 

bepaal in ’n poging om die maatskappy se produkte effektief te kommunikeer. 

Om vooruitstrewend op die gebied van navorsing te wees, het jy ten minste ’n 

baccalaureusgraad en ’n passie vir syfers nodig.  

 ’n Bemarkingsagtergrond is ook van hulp vir ’n loopbaan in advertering, waar 

dit jou werk is om advertensieveldtogte en logos te skep. Talle gegradueerdes 

word rekeningbestuurders wat verhoudinge met bestaande en potensiële 

advertensierekeninge handhaaf. ’n Rekeningbestuurder dien as middelman 

tussen ’n maatskappy en adverteerders. Hulle maak nuwe kontakte, kry nuwe 

rekeninge en hou bestaande sakeverhoudinge in stand. Om in die dinamiese 

advertensiewêreld te oorleef, moet jy ten minste ’n baccalaureusgraad hê en 

moet jy onder druk kan werk. Dinge gebeur vinnig in die advertensiewêreld 

omdat die maatskappy se sukses bepaal word deur die nuwe idees of 

produkte wat hy eerste aan die mark bekendstel.  

 ’n Produkbestuurder (ook bekend as ’n handelsnaambestuurder) is soortgelyk 

aan ’n bemarkingsbestuurder, maar is slegs in beheer van een spesifieke 

produk of handelsnaam in plaas van ’n hele bemarkingstrategie. 

Produkbestuurders moet beslis minstens ’n baccalaureusgraad in bemarking 

hê en moet dalk ook aan vereistes vir hoër vlak grade en ervaring voldoen, 

aangesien die bedryf baie mededingend is.   

 Kleinhandelbemarking is nog ’n lekker loopbaan waar die spesifieke produkte 

om te verkoop bepaal moet word, asook hoe om dit te bemark. Daar is ook, 

met die toename in aanlyn-verkopers, ’n toenemende behoefte aan goeie 

webbemarkers. ’n Baccalaureusgraad sal jou uit die wegspringblokke kry, 

maar op hierdie gebied is meeste werkgewers op soek na kandidate met 

ervaring in bemarking, of dit van ’n vorige werk, internskap of projek op die 

kantlyn is. As gevolg van die internet se dinamiese natuur, verander digitale 

bemarking voortdurend. So hier is ’n wenk: As jy nie op hoogte van die 

nuutste tendense en nuus bly nie, gaan werkgewers dit in onderhoude en by 

die werk agterkom.  

Wat bied die Departement Bemarkingsbestuur? 

Die personeel van die Departement Bemarkingsbestuur is passievol en toegewyd 

daartoe om afgeronde gegradueerdes te lewer wat reg is vir die korporatiewe 



wêreld. Die bemarkingsprogramme wat aangebied word stel studente aan twee 

kante van bemarking bloot – die strategiese kant, wat bemarkingsteorie en -

beginsels insluit, asook die praktiese kant, insluitend werklike gevallestudies en 

projekte.  

Die Departement Bemarkingsbestuur dek die volgende onderwerpe as deel van die 

BCom (Bemarkingsbestuur)-graad:  

 Ons stel jou op eerstejaarsvlak bloot aan die basiese beginsels van 

bemarking, waarna ’n inleiding tot bemarkingstoepassings op gebiede soos 

e-bemarking, dienste-bemarking, toerismebemarking, sakebemarking, 

verkope en globale bemarking aangebied word.  

 Op tweedejaarsvlak fokus ons op verbruikersgedrag en die invloede wat op 

kooppatrone uitgeoefen word, asook geïntegreerde 

handelsnaamkommunikasie. Ons stel die studente ook aan ’n geïntegreerde 

praktiese projek bloot, waar hulle ’n bemarkingsaanbieding moet ontwikkel 

wat ten volle op ’n behoorlike bemarkingsplan en -strategie gegrond is.  

 Op derdejaarsvlak draai ons die figuurlike krane oop en stel die studente aan 

bemarkingsnavorsing en strategiese bemarking bloot. Ons berei studente ook 

vir die mark voor met ’n kursus oor persoonlike verkope. Laastens is die 

studente by werklike projekte in die bedryf betrokke waar daar van hulle 

verwag word om ’n taktiese bemarkingsplan vir een of meer bedryfsvennote 

voor te berei.  

Die Departement Bemarkingsbestuur bied ook verskeie nagraadse grade vir 

studente wat verder wil studeer: 

 Die BCom (Honneurs) Bemarkingsbestuurgraad fokus op die bemarking van 

dienste, strategiese bemarkingsbestuur, bemarkingsnavorsing met ’n 

volskaalse navorsingsprojek en bemarking in praktyk, waar studente aan 

projekte in die bedryf deelneem.  

 Die MCom (Bemarkingsbestuur)-grade (twee opsies beskikbaar) fokus op 

spesifieke bemarkingsonderwerpe saam met ’n navorsingsproses en ’n 

navorsingsartikel of verhandeling.  

 Die DCom (Bemarkingsbestuur)-graad behels die skryf van ’n verhandeling 

oor ’n geïdentifiseerde bemarkingsonderwerp met ’n artikel vir publikasie in ’n 

erkende akademiese joernaal.  

So, dink jy jy het wat nodig is om deel te word van een van die opwindendste 

bedrywe in die sakewêreld? As jou antwoord ja is, wil jy dalk kennis neem dat 

suksesvolle bemarkingstudente individue is wat goed is met syfers en ’n reeks 

noodsaaklike sakevaardighede ontwikkel het, insluitend goeie mondelinge en 

geskrewe kommunikasie, spanwerk en aanbiedingsvaardighede, ’n goeie 

navorsingsagtergrond en, natuurlik, ’n passie vir bemarking! 

  


