
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXECUTIVE MARKETING MASTER CLASS 2018 

Wereldwijd is er sprake van een aantal 
megatrends die alle organisaties raken. Een 
aantal van die trends zijn de toenemende 
concurrentie van onder andere nieuwe 
toetreders, de snelle technologische 
ontwikkelingen, steeds kritisch wordende 
klanten en veeleisende medewerkers.  

Deze trends gaan ook niet voorbij aan 
Suriname. Sterker nog, in Suriname is op de 
middellange termijn ook nog eens sprake 
van financieel economische tegenwind. Dit 
zijn uitdagende omstandigheden, die veel 
vragen van directeuren, managers en senior 
professionals.   

How marketing, creativity, and 
storytelling can transform an 
organisation  

Tijdens deze masterclass staat centraal: 
“het transformeren van professionals en 
bedrijven, naar de ultieme marketeer en de 
ultieme marketingorganisatie”. De 
kernvraag daarbij is: “hoe kan uw 
organisatie met de juiste inzet van 
marketing, de winstgevendheid blijvend 
vergroten?”  

Uit onderzoek blijkt dat er drie belangrijke 
drivers nodig zijn voor de marketing, die 
bijdragen aan de verlies- en winstrekening 
van de organisatie. Voor de realisatie 
hiervan vindt er momenteel transformatie 
plaats in organisaties, wereldwijd.  

De sprekers gaan aan de hand van de kennis en 
theorieën van topuniversiteiten uit de VS, 
Europa en Azië, de deelnemers meenemen op 
een marketing ontdekkingsreis. 

Transformation 

"In management, business transformation 
involves, making fundamental changes in how 
business is conducted, in order to help cope 
with shifts in market environment."  
 
“Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je 
wat je altijd kreeg…at best!” Hoe kunt u 
fundamentele veranderingen doorvoeren, als u 
niet weet welke verschuivingen plaatsvinden in 
de markt? Iemand zei eens het volgende over 
veranderingen: "Er zijn mensen die dingen 
laten gebeuren, mensen die dingen zien 
gebeuren en mensen die zich afvragen wat er 
in feite gebeurd is".  Tijdens deze masterclass, 
zorgen we ervoor dat jij tot die eerste categorie 
gaat behoren. 
 
We gaan ons buigen over vragen die met 
transformatie in de marketing en in uw 
organisatie te maken hebben, aan de hand van 
cases en kennis van topuniversiteiten uit de 
Verenigde Staten, Groot-Brittannië en 
Nederland, twee registermarketeers uit 
Europa, met name: René van Dijk RM en Drs. 
Vincent Hooplot RM en de Public Speaking 
Architect van Nederland, Dhr. Winston 
Scholsberg. 

  

 

 

“It’s not the customer’s 

job to know what they 
want.”  

-Steve Jobs 

Voor CEO’s, CFO’s, Senior Managers, 
Commercieel Directeuren, Senior 
Management & Senior Marketing 
Professionals. 

GENERAL MARKETING & SALES 
SOLUTIONS N.V. 

Date: 
27 en 28 februari 2018 
Place: 
Hotel Krasnapolsky 
Super Early bird:  
December 2017, us$ 475, - 
Early bird:   
Januari 2018, us$ 500, - 
Regular:  
Februari 2018, us$ 550, - 
 



 

 

  
Marketing is to business, like water to the rainforest.  

 
Wat levert de masterclass u op? 
Deze masterclass geeft u nieuwe inzichten op het gebied van marketing, transformatie en storytelling, die van 
toegevoegde waarde zijn voor uw organisatie. 

Voor wie is de masterclass bestemd? 
Voor CEO’s, CFO’s, Commercieel Directeuren, (Commercieel) Senior Management en Senior Marketing 
Professionals. Het doel van de masterclass is om met u vast te stellen hoe u uw organisatie toekomstbestendig 
kunt maken en hoe de winstgevendheid blijvend te vergroten; hoe meer te halen uit uw managers, professionals 
en de gehele organisatie en welke rol marketing daarin zou kunnen spelen. 
 

KERNELEMENTEN MASTERCLASS: 
 Vind het DNA van uw organisatie, aan de hand van het positioneringsmodel van Prof. Dr. Kevin Lane 

Keller van Kellogg University 

 Begrijp hoe wereldwijde megatrends ook Suriname raken (o.b.v. onderzoek in de Surinaamse markt) 
en wat dit betekent voor uw organisatie 

 Leer Storytellingtechnieken in te zetten, om uw organisatie duidelijk, to the point, onderscheidend 
en memorabel in de markt te zetten met behulp van o.a. The WES Method. 

 

Aan het eind van deze masterclass kunt u: 
 Een goede omschrijving maken van het DNA van uw organisatie en een begin van een strategische 

positionering 

 Zicht op hoe de megatrends van de 21ste eeuw toegepast kunnen worden op u en uw organisatie 

 Een krachtige positionering, toegepast op uw organisatie 

 Training voor het intern en extern verkopen van uw verhaal en positionering. 
 

Vertrouwelijkheid 
Leren en ontwikkelen is het meest effectief als er besproken kan worden wat er écht toe doet. Dat stelt eisen aan 
de omgeving. Alles wat gedurende de masterclass besproken wordt, is vertrouwelijk. Daartoe zal de gehele 
masterclass plaatsvinden onder de zogenaamde Chatham Rules. Ook worden deelnemers gevraagd een 
geheimhoudingsverklaring te tekenen.  

Sprekers:                                                                        
 Drs. Vincent Hooplot RM 
 Dhr. René van Dijk RM 
 Dhr. Winston Scholsberg 

 
 
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.gm-ss.com/
mailto:info@gm-ss.com
mailto:5jrnmc@gm-ss.com

