MASTERCLASS RETAILMARKETING 2019
De retailwereld verandert sneller dan ooit
tevoren. Het is cruciaal om het retail spel
goed te begrijpen om in te kunnen spelen op
die veranderingen. Daarom organiseert Q&A

Masterclass voor gemotiveerde retailers met twee tot vijf jaar werkervaring
Vijf interactieve sessies én een retail inspiratie tour
Leer alles over de meest relevante retail theorieën en ontwikkelingen

samen met de Stichting Anton Dreesmann
de Masterclass Retailmarketing 2019.

Werk samen met andere retailers tijdens cases
Inspirerende leeromgeving in Store of the Future

HET PROGRAMMA
Het programma bestaat uit vijf maandelijkse bijeenkomsten. Iedere sessie duurt van 10.00 tot 17.00 uur waarbij telkens één thema centraal staat. De
docenten nemen je mee in de belangrijkste theorie en door middel van praktijkvraagstukken en Harvard Business Cases pas je in groepen de opgedane
kennis direct toe in de praktijk.
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SESSIE 1

FUTURE OF RETAIL
Hoe ziet het retaillandschap eruit in 2030? Ontdek wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn en in hoeverre deze jouw
organisatie kunnen beïnvloeden. Hoe speel je hierop in? Tijdens de rondleiding door Store of the Future leer je hoe technologie
kan worden ingezet en kan je alle innovaties zelf testen.
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SESSIE 2

RETAIL MODELS
Aan welke knoppen kan je draaien om de prestatie van een retailer te verbeteren? Leer wat de meest waardevolle modellen in
retail zijn en pas deze direct toe door met je groep te werken aan een Harvard Business Case.
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SESSIE 3

RETAIL BRANDING & POSITIONING
Maak kennis met de meest relevante modellen om de positionering van je eigen organisatie en die van de concurrentie in kaart
te brengen. Tijdens de positionerings-game ga je hier zelf mee aan de slag én worden de resultaten vergeleken met up-to-date
consumentenonderzoek. Hoe zie jij de positionering van verschillende spelers? Hoe ziet de consument dit?

HET PROGRAMMA
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2019

SESSIE 4

CATEGORY MANAGEMENT & ORGANISATIONAL CULTURE
Vind een optimale balans tussen de relevantie van een categorie voor de consument en voor de verschillende merken. In de
middag staat het thema organisatiecultuur centraal. Hoe creëer je een cultuur waarin innovatie centraal staat en wat is jouw eigen
rol hierin?
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2019

SESSIE 5

FORMAT - AND CHANNEL STRATEGY & CUSTOMER JOURNEY
We gaan van points of sale naar points of engagement. Maar hoe zet je de juiste kanalen in op het juiste
moment? Leer customer journeys in kaart te brengen en ontdek waar de fricties in de journey op dit moment zitten voor jouw
organisatie.
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RETAIL INSPIRATIE TOUR AMSTERDAM

2019

In Amsterdam leer je van bijzondere, innovatieve concepten en kijken we met een kritische blik naar innovatie in de

JUN

winkelstraat.

VOOR WIE
De masterclass is gericht op retailers met twee tot vijf jaar
werkervaring. Werk jij bijvoorbeeld op de afdeling marketing
of inkoop van een retail organisatie? Ben jij category
manager of filiaalmanager? Dan is deze masterclass voor
jou bedoeld! De groep bestaat uit maximaal 20 retailers
om het interactieve karakter van deze opleiding te kunnen
waarborgen.

LOCATIE
We nodigen je graag uit in de zakelijke omgeving
van Store of the Future in Amersfoort. Deze
professionele trainingslocatie biedt je tevens de
mogelijkheid om de laatste innovaties op het gebied
van retail te testen.

Printerweg 22
3821 AD, Amersfoort

DOOR WIE

Frank Quix
Frank Quix is oprichter en eigenaar van adviesbureau
Q&A, waar hij iedere dag retailers probeert te helpen om
telkens weer iets beter te kunnen presteren. Hij doceert

Deze masterclass wordt gegeven

Retailmarketing aan de Universiteit van Amsterdam en is

door Frank Quix en Evelijn Vissers.

auteur van verschillende boeken (o.a. Retailmarketing).

Gedurende de masterclass zal

Tijdens de opleiding inspireert hij je met talloze

je ook diverse gastsprekers

voorbeelden, vernieuwende visies en scherpe analyses.

ontmoeten die hun ervaring en
expertise op een specifiek thema
delen.

Evelijn Vissers
Evelijn Vissers is Consultant & Trainer Retail bij Q&A.
Hier is zij iedere dag bezig met retail en volgt ze de
laatste ontwikkelingen en trends op de voet. Evelijn
doceert het bachelorvak Retailmarketing aan de
Universiteit van Amsterdam. Leer van haar kennis op het
gebied van retail en innovatie!

DOELSTELLINGEN
Praktische toepassing van de meest relevante retail modellen

Leer innoveren

Op de hoogte van trends & ontwikkelingen

Leer van elkaar

AANMELDEN
Meer informatie of direct aanmelden?
Neem contact op met Evelijn Vissers via evissers@qanda.nl
of 033 24 54 637.
De kosten voor retailers die zijn aangesloten bij de
Stichting Anton Dreesmann bedragen € 2.450 (excl. btw).
Voor niet-leden zijn de kosten € 4.250,- (excl. btw).

Dit is inclusief:

Vijf sessies voorzien van business lunch
Boek Retailmarketing, F. Quix, 6e editie
Toegang tot geselecteerde Harvard Business cases
in de Harvard Business omgeving
Toegang tot de Q&A TrendTool
Retail inspiratietour Amsterdam
Certificaat uitgegeven door de Stichting Anton Dreesmann
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Indien er te veel aanmeldingen zijn zullen de deelnemers van bedrijven die
aangesloten zijn bij de Stichting Anton Dreesmann voorrang krijgen.

