
 

 

  

MARKETING INFORMATION EVENT 2018 

“Transformation, creativity and 
leadership in marketing.” 

Momenteel gaan de 
marketingontwikkelingen en 
transformaties wereldwijd veel sneller, 
worden ze complexer en zelf chaotischer. 
De scholen en academische wereld 
kunnen deze transformaties niet bijbenen 
en dreigen achter de feiten aan te lopen. 
Om te beschikken over recente 
marketinginformatie en om u praktisch bij 
te spijkeren, is het een noodzaak om 
marketing seminars en masterclasses bij 
te wonen. Het Marketing Information 
Event is in het leven geroepen om u te 
voorzien van de meest recente informatie 
op marketinggebied. Tijdens dit event 
wordt u toegerust door sprekers die 
dagelijks te maken hebben met 
bovengenoemde feiten.  

“You have to transform and be creative!” 

Oude marketingmodellen zijn anno 2017 
niet meer zo relevant als vroeger. Let wel, 
op sommige momenten of in bepaalde 
situaties zijn ze deels wel toepasselijk, 
maar plannen maken voor een periode van 
5 jaar doet haast niemand meer. De kunst 
is om uzelf te bewapenen, flexibel te 
maken om op een snellere manier waarde 
te kunnen creëren en leveren. Dat heeft 
rechtstreeks impact op uw marketing 
competenties, marketingfunctie en uw 
manier van ondernemen. We moeten 

klantgerichter gaan ondernemen. En dat kan 
kan op de eerste plaats door de 
marketingfunctie goed in te vullen en op de 
de tweede plaats door multidisciplinair 
samen te werken met verschillende 
bedrijfsdisciplines, die van invloed zijn op het 
het hele onderneming gebeuren. 

“Het Marketing information Event” 

De onderwerpen zijn zorgvuldig uitgekozen, 
uitgekozen, zodat u na dit event weer met 
een frisse kijk uw onderneming 
marketingtechnisch kan beïnvloeden, maar 
maar meer nog dat u de andere onderdelen 
onderdelen van de organisatie kunt 
beïnvloeden. 

 Er zijn speciaal voor dit event nationale en 
internationale sprekers aangetrokken, met 
een scala aan marketingervaring en een 
goede marketing achtergrond. Het 
programma is een samensmelting van 
praktijk naar theorie. Er zal gewerkt worden 
worden en er zullen bruikbare technieken 
ontwikkeld worden, om deze direct te 
implementeren in uw organisatie. 

U zult leren hoe uw merkinvloed effectief te 
te gebruiken om de klant een geweldige 
ervaring te bieden. U zult ook leren hoe uw 
verhaal te vertellen en uw bedrijf op de juiste 
juiste manier te transformeren, door uw 
marketing DNA te vinden. Na deze sessies 
wordt uw klant trouwer omdat hij u veel beter 
beter zal kennen en begrijpen.  
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GENERAL MARKETING & SALES SOLUTIONS N.V. 

“Marketing is no 
longer about the stuff 
that you make, but 
about the stories you 
tell.”  

– Seth Godin 

Voor Marketing Managers, 
Marketing Medewerkers, Sales 
Managers, Sales Supervisors, Store 
Managers, Relatie Managers & 
Account Managers. 

Date: 01 en 02 maart 2018 
Place: Hotel Krasnapolsky 
Super Early bird:  
December 2017, us$ 350, - 
Early bird:   
Januari 2018, us$ 375, - 
Regular:  
Februari 2018, us$ 425, - 
 



 

 

 
Marketing is to business, like water to the rainforest. 

 
Wat levert MIE-2018 u op? 
Het MIE geeft u een nieuwe kijk op de marketingorganisatie en stelt u in staat om de nieuwe trends en 
ontwikkelingen in marketing, zowel globaal en lokaal te herkennen en op de juiste manier met deze informatie 
aan de slag te gaan. 
 

Voor wie is MIE-2018 bestemd? 
Het MIE is bestemd voor Marketing Managers en Medewerkers, Sales Managers, Sales Supervisors, Account 
Managers, Relatie Managers en Store Managers. 
 

Kernelementen MIE-2018: 
- De Wes Method (creative marketing and business storytelling) 
- Transformation of the person, the organization and the nation 
- Marketing creativity, agility and leadership 
- Great customer experience and customer delight. 
- Opzoek gaan naar de DNA  van uw organisatie en het begrijpen van de global impact en megatrends in 

Suriname. 
 

Sprekers:                                                                        
 Drs. Vincent Hooplot RM 
 Dhr. Winstons Scholsberg 
 Drs. Inez Redjosentono MSc. 
 Dhr. René van Dijk RM  
 Drs. Mervel Kotzebue – Fleur 
 Mv. Nuria Phang BSc. 
 Drs. Carlo Inderson  
 En meer 

 

 

Maximaal aantal deelnemers:  60 personen 

 

 

 

 

GENERAL MARKETING & SALES SOLUTION          PHONE                   WEB: www.gm-ss.com 
Phobosstraat 13                                                                     +597 454952          MAIL: info@gm-ss.com 
Paramaribo, Suriname                                                        +597 8849141                    5jrnmc@gm-ss.com  
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