
  
TMO's Business Battle is er weer! Het event waarin jongens en meisjes in de leeftijd vanaf 16 jaar het tegen elkaar 
opnemen om uiteindelijk kans te maken op die felbegeerde prijs: een volledige studiebeurs voor TMO! 
 
Dit jaar gaan we het anders doen dan andere jaren. Dit jaar gaan we op zoek naar onze eigen 'next influencer' die 
tijdens zijn/haar studie aan TMO onze ambassadeur wordt. Het is dus niet zomaar een battle, je moet er wel wat 
voor doen. Oók tijdens de studie! 
 

Belangrijk! 

Deelnemers moeten actief zijn op social media. De winnaar moet namelijk gedurende zijn/haar studietijd – 3,5 
jaar lang - op TMO zijn/haar socials blijven inzetten als content creator van TMO. Daarnaast wordt de winnaar lid 
van het social media team van TMO. Daarom zijn de opdrachten van de Battle social gerelateerd. 

Wat gaat de deelnemer dan doen? 
De opdrachten voor de Business Battle weerspiegelen wat toekomstige studenten kunnen verwachten op TMO. Dit 
zijn ze: 

Opdracht 1: so you think you can influence? 
Maak een vlog over studeren aan TMO. Je mag TMO-studenten interviewen, de omgeving filmen, medewerkers om 
input vragen etc. etc. Alles om een zo'n compleet beeld van TMO neer te zetten. Wat leer je hier? Hoe zien je 
medestudenten eruit? Wat valt er te beleven in Doorn? You name it. De deelnemers delen de link van hun vlog op 
de deadline van het postmoment op hun favoriete social kanaal.  
 
Opdracht 2: share your story 

De beste vloggers zijn door naar ronde 2. De deelnemers hebben kunnen vertellen waar TMO om draait, nu is het 
tijd om te vertellen waar het bij hen om draait. 

Dit is de opdracht: “Vertel ons in maximaal 5 minuten waarom jij het in huis hebt om te slagen op TMO. Vertel ons 

jouw verhaal: wie ben je, waarom zijn jij en TMO de perfect match, wat drijft jou, wat zijn je dromen en waarom?" 
De deelnemers delen hun story vervolgens op het social kanaal naar wens. 
 
Opdracht 3 - halve finale: design a product extension 
Deelnemers die tot de beste contentmakers behoren zijn aanbeland bij opdracht 3, de halve finale. De opdracht is: 
“Bedenk een productextensie voor een bedrijf waarmee TMO samenwerkt. Een mooi voorbeeld van een 
productextensie is het parfum ‘Lucht’ dat Zeeman op de markt bracht en in no time was uitverkocht.   

Jouw productextensie mag fashion zijn maar ook lifestyle zoals beauty of interior design. Ontwikkel een 
productverhaal en bedenk hier een social media campagne bij; maak een reeks visuals, een filmpje of een enkele 
advertentie en zet deze op je social(s). Wie weet wordt jouw idee wel écht in productie genomen en mag je 
meedenken over de campagnes!” 

Opdracht 4 – de finale: may the best story win! 
Twee finalisten strijden om de TMO Business Battle in de live finale op TMO. 
De opdracht: “Ontwikkel een merk. Bedenk een product en maak hier een merkverhaal omheen. Gebruik 
elementen die je in eerdere opdrachten hebt gebruikt en smeed dit tot één totaalverhaal. Jij gaat jouw merk 

pitchen aan 'investeerders'. Maak een presentatie, vul deze met waanzinnige merkverhalen en content en laat 
deze investeerders geloven in jouw verhaal.  Het draait niet alleen om wat je laat zien maar ook hóe je het vertelt. 

Dit doe je live op TMO, de finale wordt gestreamd op de socials van TMO. Een jury bepaalt wie er met de 
studiebeurs naar huis gaat. May the best story win. 
 
Finale 
De live finale vindt plaats op zaterdag 29 januari 2022. 


