VERS SEMINAR | 3 MAART 2020
Vers wordt steeds belangrijker; nu al is meer dan de helft van de omzet in de supermarkt afkomstig van vers. Logisch dat er veel aandacht voor vers is. Wilt u goed beslagen ten ijs komen, schrijf u dan vandaag nog in
voor het eerste IRI GfK VERS SEMINAR op 3 maart a.s. Hieronder treft u alle details aan. Wij verwelkomen u graag!

GASTSPREKERS

Ontwikkelingen vers
categorieën

Welke categorieën zijn in
trek bij HD?

Verschuiving eetmomenten

Rol convenience

Verrassende rol van
ouderen

Effecten van promo druk

Jaimie van Leeuwen

John van Baal

Olympic Fruit

PLUS

Opkomst van online
binnen vers

Rol van keurmerken en
duurzaamheid

Jaimie van Leeuwen is Business Development

John van Baal is Category Manager van de

Manager en Category Manager bij Olympic
Fruit. Zij zal u vertellen over de eigenzinnige

broodafdeling bij PLUS. Hij zal u onder meer
meenemen in het traject hoe PLUS de positie

categorievisie die Olympic Fruit heeft
ontwikkeld om zo een echte partner voor de

van beste broodafdeling heeft verworven en
wat de impact van het MVO beleid binnen de

handel te kunnen zijn.

formule is.

Daarnaast zijn er presentaties van GfK en IRI

DATUM + TIJDSTIP

DOELGROEP

DEELNAMEKOSTEN

INSCHRIJVEN

LOCATIE + PARKEREN

Datum: Dinsdag 3 maart 2020

Trade marketing,
accountmanagement, shopper
marketing, category development,
unit managers, category
management, inkoop, marketing,
business development. Zowel
handel als industrie.

De kosten per deelname bedragen
€995 (excl. BTW). U kunt hiervoor
maximaal twee deelnemers
inschrijven.
U ontvangt na afloop alle IRI en GfK
presentaties, cijfers en grafieken in uw
mailbox.

U kunt zich inschrijven door een mailtje te sturen aan:
NLIRIGFK@IRIworldwide.com en vermeld daarbij:
• Naam organisatie
• Namen deelnemers
• Functietitels
• PO nummer (indien noodzakelijk)
Of neem contact op met uw contactpersoon bij GfK of IRI.

Locatie:

Tijdstip: Inloop 9.00 uur
Start:
9.30 uur
Einde:
ca. 13.00 uur
Met aansluitend lunch

GfK Kantoor
Middellaan 25
Dongen

Bereikbaar via A27, afslag Oosterhout/Dongen. Er is meer
dan voldoende parkeergelegenheid op het terrein van
GfK.

Het Vers Seminar is een gezamenlijke activiteit van GfK en IRI. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Smulders van GfK (saskia.smulders@gfk.com) of met Sjanny van Beekveld van IRI (sjannyvan.beekveld@iriworldwide.com )

UITNODIGING

UITNODIGING

WAT KUNT U ONDER MEER VERWACHTEN?

