
Woensdag 29 juni vanaf 17:00 uur 
• Gezamenlijke kick-off o.l.v. retaildeskundige Gerrit 

Grievink over de theorie, maar ook actuele praktijkont-

wikkelingen in retailmarketing.

Donderdag 30 juni 08:00-21:00 uur
• Best practices in promotie-, en assortimentsbeleid. 

Welke strategie bij verschillende retailers, wanneer is 

welk instrument aantoonbaar (cijfermatig) effectief en 

waarom, door Alexander Arbouw van Alpro.

• Inzicht in de praktische vertaling naar de  

winkelvloer 

Ontwikkelingen in presentatievormen, hardware, 

communicatie en mederwerkers. Welke mogelijkheden 

gaat jou dit bieden? Winkelbezoeken met VIP-bus aan 

o.a. Albert Heijn in Ulft, PLUS Markwat Dichteren in 

Doetinchem en Jumbo Leussink in Goor.

• Afsluitend (uiteraard informeel) diner

Vrijdag 28 januari 08:00-16:00 uur
•  Hoe “buiten de lijntjes kleuren” vanuit visie tot 

opmerkelijk betere uitkomsten leidt. Hoe je als merk 

moet blijven vernieuwen. En hoe het in gesprek blijven 

met retailers leidt tot een goede samenwerking. 

• Maak je meer gebruik van je relaties.  

FMCG-professional Jan van der Borst deelt hoe je het 

hele jaar rond in gesprek kunt blijven met de retailer en 

hoe jij als fabrikant/leverancier een optimale relatie (op)

bouwt. 

• Mooi, die opgedane inzichten. Maar hoe vertaal je dat 

naar de praktijk? Je gaat als team aan de slag met een 

praktijkvoorbeeld.

• Optionele speeddates met diverse inkopers, category-

managers en/of directieleden van verschillende retailers: 

o.a. Albert Hagen (commercieel manager vers Poiesz), 

Jaap Bloot (A.I. diverse retailers), Marco Bastiaan (sr. 

projectmanager formuleontwikkeling PLUS), Manoes 

van de Westelaken (groep categorymanager Spar) en 

Nico Wormgoor (sr. assortimentsmanager JUMBO).

• Presentaties praktijkcases 

Wat kan je leren van andere deelnemers? Hoe zouden 

zij e.e.a. aanpakken?

• Feedback vanuit retail 

Deskundig retailpanel met Peter van Mourik (directeur 

marketing & communicatie PLUS Retail), Bert van der 

Does (hoofd category management Boon), Ruth 

Linders (unitmanager vers Jan Linders) en Jan van der 

Borst (FMCG-professional). Zij helpen je aan suggesties 

waarmee jij voortaan je slagingskans vergroot.

• Wrap-up en eindborrel

Programma


