Masterclass
Retail Strategy &
Marketing 2022
VOOR RETAILERS EN MERKMAKERS MET
TWEE TOT VIJF JAAR WERKERVARING.

INTRODUCTIE
De retailwereld is dynamischer dan ooit. Verwachtingen van de
consument zijn continu in beweging en de lat wordt voor retailers
en merken op alle fronten steeds hoger gelegd. Retail is een spel
waarin snelheid, adaptiviteit, lerend vermogen en excelleren een
hoofdrol spelen. Maar hoe kun je als retailer of merk in de toekomst

blijven winnen? Juist in deze uitdagende tijd is het cruciaal om het
spel goed te begrijpen. Daarom organiseert Q&A in samenwerking
met de Stichting Anton Dreesmann deze masterclass.

IN HET KORT

✓ Belangrijkste retail theorieën en modellen;
✓ Op de hoogte van de laatste (inter)nationale retailtrends;
✓ Werken aan Harvard Business Cases;
✓ Breng nieuwe kennis direct in de praktijk;
✓ Werk samen met talenten van verschillende retailers en merken.

✓

GECERTIFICEERD DOOR DE STICHTING

✓

GEACCREDITEERD DOOR

NIMA – 18 PE punten

VOOR WIE
De masterclass is gericht op retailers en
merkmakers

met

werkervaring.

Werk

twee
jij

tot
op

vijf

de

jaar

afdeling

marketing, formule of inkoop van een retail of
FMCG

organisatie?

category-manager,

Ben

jij

bijvoorbeeld

inkoper,

marketingmanager of e-commercemanager?
Dan is deze masterclass voor jou bedoeld!
De groep bestaat uit 12-20 kandidaten om het
interactieve karakter van deze opleiding te
kunnen waarborgen.

“

Het is een interactieve, praktijkgerichte masterclass die je
verdieping geeft in de retail modellen en mogelijkheden binnen
je eigen business. Een goede balans tussen praktijk en theorie.
Door de diversiteit van de groep leer je andere bedrijfsculturen,
bedrijfsvisies en manieren van de retailers kennen, die bij mij
mijn creativiteit voor je eigen business hebben aangewakkerd.
Samengevat een zeer interessante, leerzame, interactieve
masterclass met goed toepasbare cases.
Marlie Grefrath-Damen
Beter Bed

”

PROGRAMMA 1/3
Het programma bestaat uit vier sessies. We
gaan ervan uit dat alle sessies fysiek plaats
kunnen

vinden.

Indien

de

corona

maatregelen dit niet toelaten is er altijd de
mogelijkheid de sessies digitaal of hybride te

organiseren. Tijdens de sessies wisselen
verschillende

onderwijsvormen

elkaar

af.

Denk aan colleges, gastcolleges, teamwork
en plenaire discussies.

18
MEI

SESSIE 1 | 10.00 – 17.00 | FUTURE OF RETAIL
SESSIE 1 | 10.00 – 17.00 | HIGH PERFORMANCE RETAILING
Hoe ziet de toekomst van retail eruit? Wat zijn de nieuwste trends in andere
landen zoals China en de VS? Hierop geven we antwoorden tijdens het
Future of Retail college.
Daarna leer je meer over High Performance Retailing: Aan welke knoppen
kan je draaien om de omzet én de efficiëntie van je organisatie te
vergroten? Praktische formules en modellen laten zien welke elementen je
kan beïnvloeden om tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen.

Programma
10.00 uur Welkom + Kennismaking
10.30 uur College: Future of Retail
11.15 uur Pauze
11.30 uur College: High Performance Retailing
12.30 uur Lunch
13.30 uur Teamwork Harvard Business Case
15.30 uur Discussie Harvard Business Case
17.00 uur Afsluiting

PROGRAMMA 2/3

8

JUNI

SESSIE 2 | 10.00 – 17.00 | RETAIL BRANDING & POSITIONING
Hoe zet je jezelf als retailer of merk op de kaart? Is de perceptie die jij hebt
hetzelfde als de perceptie van de klant? Aan de hand van actuele
onderzoeksdata duiken we in het thema positionering. In de middag verzorgt
Roger Pruppers – expert op het gebied van merkenbeleid,
marketingcommunicatie en consumentengedrag – een inspirerende
workshop over branding. Hoe werken associatieve netwerken en de relaties
tussen associaties en merken in het hoofd van de consument? Ontdek aan de
hand van voorbeelden en discussies van jouw eigen situatie hoe je dit kan
beïnvloeden.

22

JUNI

SESSIE 3 | 10.00 – 17.00 | DIGITAL & OMNICHANNEL STRATEGY
Wat is de impact van digitalisering op retail? En hoe slaag je erin een echte omnichannel speler te worden? Tijdens deze sessie krijg je inzicht in belangrijke
thema’s die centraal staan in de snel transformerende, digitale retailpraktijk.
Bijvoorbeeld hoe je om kan gaan met groeiende platformen zoals een Amazon of
bol.com. Na het college ga je samen met andere deelnemers aan de slag met
een uitdagende omni-channel retail opdracht.

Programma
10.00 uur Welkom
10.30 uur College: Retail branding & Positioning
11.30 uur Teamwork: positionering in kaart
12.30 uur Lunch
13.30 uur Workshop: Branding door Roger Pruppers
17.00 uur Afsluiting

Programma
10.00 uur Welkom
10.30 uur College: Customer Journey Strategy
11.30 uur College: Digital Retail Strategy
12.30 uur Lunch
13.30 uur Workshop: Omni-channel Retail in 2022
17.00 uur Afsluiting

PROGRAMMA 3/3

6

JULI

SESSIE 4 | 10.00 – 20.00 | INSPIRATIE STOUR TOUR AMSTERDAM
Wij nemen je mee op retailtour in Amsterdam. Je leert met een kritische blik
naar diverse in-store concepten te kijken en deze te beoordelen op in-store
design, expertise, marketing communicatie, belevenis en digitale tools in de
winkel. Ervaar hoe andere retailers en merken op dit moment al inspelen
op de laatste ontwikkelingen. We sluiten de dag af met een gezamenlijk
diner. Het diner vindt plaats in restaurant Rouhi, hét restaurant van ‘House
of Rituals’ in hartje centrum Amsterdam.

Programma dag 4
10.00 uur Start Retail Inspiratie Tour Amsterdam
12.30 uur Lunch
12.45 uur Retail Inspiratie Tour Deel 2
17.00 uur Drinks & Diner @ Rouhi
20.00 uur Afsluiting

STUDIEMATERIAAL
Deelnemers

ontvangen

voor

aanvang

van

de

masterclass twee boeken die de leidraad vormen van
deze masterclass. Van deelnemers wordt verwacht
dat de voorgestelde literatuur voor aanvang van de
masterclasses

wordt

gelezen.

De

gemiddelde

voorbereidingstijd voor een sessie is drie uur.

✓ Retailmarketing (F. Quix, 2019)
✓ S.A.L.E. |Bouwen aan winnende Retail Organisaties
(F. Quix, 2020)

✓ Aanvullende artikelen

LOCATIE
De sessies vinden plaats op ons kantoor in
Amersfoort en op een locatie in Amsterdam.

DOCENTEN & ORGANISATIE

Franziska Röhnelt
Coördinator

Frank Quix
Hoofddocent

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 Retailmarketing aan de
Universiteit van Amsterdam en is auteur van verschillende boeken
(o.a. Retailmarketing). Tijdens de opleiding inspireert hij je met
talloze voorbeelden, vernieuwende visies en scherpe analyses.

Franziska Röhnelt is Consultant en houdt zich bij Q&A
retail trends en innovaties uit de hele wereld. Ze
retailorganisaties op strategisch niveau en deelt haar
passie voor retail als gastspreker op de EFMI Business
de Haagse Hogeschool.

Roger Pruppers
Gastdocent
Roger Pruppers is expert op het gebied van merkenbeleid,
marketingcommunicatie en consumentengedrag. Hij doceert aan
de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit
Rotterdam vakken gerelateerd aan brand management. Tijdens
deze masterclass verzorgt Roger een workshop branding voor
retailers en merken.

bezig met
adviseert
kennis en
School en

GA JIJ DE UITDAGING AAN?

Meld je aan bij Franziska Röhnelt
froehnelt@qanda.nl

KOSTEN
INCLUSIEF
✓ 7 interactieve sessies van hoofd- én gastdocenten;
✓ Boek Retailmarketing (F. Quix, 2019) en S.A.L.E. (F. Quix, 2020);
✓ Toegang tot Harvard Business omgeving voor cases en artikelen;

€ 2.250,(excl. btw)

Voor leden van de Stichting
Anton Dreesmann

✓ Certificaat uitgegeven door de Stichting Anton Dreesmann;

€ 3.500,-

✓ 18 PE-punten uitgegeven door NIMA.

Voor niet-leden

(excl. btw)

OVER Q&A!
Een team van retailexperts met
een overkoepelend netwerk in
binnen- en buitenland. Al meer
dan 18 jaar helpen we retailers,
merken en toeleveranciers om
elke dag beter te presteren. Dit
doen we met maatwerkproducten
vanuit onze vier expertises:
Insights, Consultancy, Education
en Inspiration. Altijd met de
consument als startpunt en
kennisdeling als ons fundament.
www.qanda.nl

Over de Stichting Anton Dreesmann
De Stichting streeft ernaar om een toonaangevend universitair kennisplatform te zijn voor de retailsector. Wij willen de
retailsector helpen door talent op hogescholen, universiteiten en retailers op hoog niveau op te leiden op het gebied van
retail. Door een platform te creëren bestaande uit een netwerk van retailers en alumni van opleidingstrajecten stellen
wij kennisuitwisseling centraal. We zijn de schakel tussen de theorie (studenten) en de praktijk (retailers) zodat we van
elkaar kunnen leren en retailers kunnen ondersteunen bij de werving & selectie van nieuw talent.
www.antondreesmann.nl

