








Strategische Retail Marketing

Retail is groot, veelzijdig, complex. En wispelturiger dan ooit! Hierdoor 
hebben veel professionals onvoldoende kijk op de breedte van retail 
marketing. Ze concentreren zich op enkele parameters, terwijl juist het 
complete spectrum zo belangrijk is. Om je dit complete spectrum te 
laten begrijpen, zetten we doorgewinterde sprekers voor de groep. Zij 
gaan de interactie met jou aan en bieden inzicht: in modellen en 
methoden, praktijkervaringen en zinvolle combinaties.

De opleiding
10 Opleidingsdagen  

NIMA geaccrediteerd 30 PE-punten  
Certificaat Strategische Retail Management  

Prijs € 8.250

Leden van NIMA, bvA, SWOCC, VIA en Logeion krijgen 10% korting

 












Strategische retail marketing wordt verzorgd door Marc van Eck en 
René Repko, die worden bijgestaan door inspirerende gastsprekers 
uit het werkveld. Marc en René zijn de ontwerpers, samenstellers en 
hoofddocenten van deze opleiding. Zij overzien het curriculum en 
begeleiden alle dagen. Tenminste een van hen is altijd aanwezig.

Voldoet de opleiding aan jouw 
behoeften?

Jij wil leren van de besten. "De besten" zijn 
de mensen die op hoog niveau in de praktijk 
werkten – en werken. De mensen die boven 
de praktijk kunnen uitstijgen, en met hun 
kennis en vaardigheden inspireren. Je wilt 
leren van hen, sparren met hen, én hun 
verwante ervaringsdeskundigen en 
wetenschappers. Zo kun je je rugzak vullen 
met plannen, modellen en cases… Om 
vervolgens aan de slag te gaan!

Aan deze behoeften voldoet Iris in al haar 
opleidingen. Maar hoe draagt de opleiding 
“Strategische Retail Marketing” bij situaties 
en problemen waar je jouw tegenaan loopt?

In de charme van retail zit haar 
moeilijkheidsgraad: het gebeurt elke dag 
onder je ogen en verandert in een snel 
tempo.

Deze opleiding is ontwikkeld door

• Hoe speel je hier in?

• Hoe blijf je continu op de hoogte van de 
laatste uitdaging uit dit vak?

Wat levert het jou op?

Hoe kan het dat sommige formats sterk 
groeien en andere verdwijnen? Met de 
opleiding “Strategische Retail Marketing” 
leer jij succesvolle en transformatieve retail 
te begrijpen. We pakken de complete 
retailmix en leggen uit hoe die werkt, via 
abstracte modellen en concrete cases. In 10 
cursusdagen wordt de essentie van 
succesvolle retail gedoceerd. Deelnemers 
doorlopen het complete spectrum van de 
klantpropositie. Via interactieve sessies en 
cases door ervaren professionals uit diverse 
kanalen en segmenten wordt de geweldige 
transitie in retail gefileerd.

Zit jij in een andere situatie, of met andere 
vragen en wil je weten van deze opleiding 
aansluiten? Neem contact met ons op!






Marc van Eck is Chief Growth Officer van 
TWBA Nederland en medeoprichter van 
New Growth Strategies, voorzitter van het 
college van register marketeers, spreker, 
initiatiefnemer van de Internal Branding 
vakgroep van het NIMA, onderscheidend 
docent Nyenrode en auteur van diverse 
bestsellers. René Repko is één van 
Nederlands meest vooraanstaande retail 
marketeers en bekleedde marketingfuncties 
voor onder meer Albert Heijn, HEMA, Sligro, 
Rituals en Action. Beiden hebben de 
afgelopen 20 jaar talloze merken en 
organisaties succesvol geholpen met hun 
positionering en marktaandeel.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor:

• Middel Management, reeds 4-8 jaar ervaring in een commerciële rol bij een CPG, e-
commerce of retailorganisatie.

• Zowel B2B als B2C.

In 10 cursusdagen wordt de essentie van 
succesvolle retail gedoceerd. Deelnemers 
doorlopen het complete spectrum van de 
klantpropositie. Via interactieve sessies en 
cases door ervaren professionals uit diverse 
en segmenten wordt de geweldige transitie 
in retail gefileerd.

Wie verzorgen de opleiding

Strategische Retail Marketing wordt 
verzorgd door Marc van Eck en René 
Repko, die worden bijgestaan door 
inspirerende gastsprekers uit het werkveld. 
Marc en René zijn de ontwerpers, 
samenstellers en hoofddocenten van deze 
opleiding. Zij overzien het curriculum en 
begeleiden alle dagen. Tenminste een van 
hen is altijd aanwezig.



Tijdsinvestering
De opleiding is verdeeld over 
10 opleidingsdagen, aangeboden als 5 
blokken van 2 dagen, elke dag eindigt met 
een live case uit de praktijk.
In totaal beslaat de opleiding circa 4 
maanden. Opleidingsdagen zijn overdag. 
Tussen de opleidingsdagen zitten 
doorgaans twee tot drie weken waarbij 
rekening wordt gehouden met 
schoolvakanties en feestdagen.

Data en tijden
Kijk voor de meest actuele data op de 
website.

Kosten
De opleiding kost € 8.250,-, inclusief 
studiemateriaal. 
 
Lidmaatschap en korting
Met een lidmaatschap van jezelf (of van de 
organisatie als die de opleiding betaalt) van 
NIMA, bvA, VIA, Logeion of SWOCC krijg 
je 10% korting op de opleidingsprijs. 
Inclusief deze korting is de opleidingsprijs € 
7.425,-

BTW
Bedragen zijn exclusief btw. Opleidingen 
zijn belast met 21% btw. Voor organisaties 
die geen btw kunnen terugvorderen, is 
vrijstelling van btw mogelijk. Voor 
particulieren is het opleidings- en 
examengeld volledig vrijgesteld van btw.

https://www.irisacademy.nl/opleidingen/strategische-retail-marketing
https://www.irisacademy.nl/opleidingen/strategische-retail-marketing


Volledige opleidingsprogramma

Dag 1 - Strategie
(Gast)docenten: Marc van Eck, Philip Kok, Marjolijn Meynen
• Bedrijfs- en merkstrategie en modellen
• Zakelijke transformatie

 
Dag 2 - Klantsegmenten & Retail media
Gastdocenten: Coen Kempen, Frans Melenhorst, Marcel Vogels
• Targeting, profielen, doelgroepen
• Data, Dashboards, CRM, klantwaarde

 
Dag 3 - Merkontwerp & innovatie
Gastdocenten: Loe Limpens, Jan Willem Koch, Micha Medendorp
• Visuele identiteit, ontwerp & verpakking
• Nieuwe productontwikkeling NPD

Dag 4 - Inkoop & Merchandising
Gastdocenten: Hans Blom, Rob van Herpen, Kees Buur
• Inkoopbeleid, merken en marketing relaties
• Inkoop Capita Selecta

 
Dag 5 - Formaten & Kanalen & operaties
(Gast)docenten: René Repko, Aart Vogel, Nienke van de Streek
• De waarde van het retailmerk, do's & dont's, verdienvermogen in een kanaal, 

o.a. DtC
• Retailformaten, heatmaps, lay-out, presentatie

 
Dag 6 - E-commerce
Gastdocenten: Martijn van der Zee, Suzanna Koning, Niek Veendrick
• Succesvolle klantgedreven e-commerce
• Omni Channel-beheer



Volledige opleidingsprogramma

Dag 7 - Retailreclame
Gastdocenten: Michel Mac Donald, Johan Van Der Zanden, Caroline van Turennout
• Winnende retail reclamestrategieën
• Geweldige merkreclames

Dag 8 - Leiderschap, organisatie & cultuur
Gastdocenten: Niels Willems, Jan-Kees Walrave 
• Cultuurverandering
• Leiderschap in de detailhandel

Dag 9 - Duurzaamheid
Gastdocenten: Leontine Gast, Alec Clement
• Van een duurzame bedrijfsvoering tot het helpen van klanten om duurzamer te leven
• ESG in de praktijk

Dag 10 - Winnaars & Verliezers - cases en voorbeelden
(Gast)docenten: René Repko, Pim Van den Berg, Ernst-Jan Smids
• Afsluitende sessie, winnaars en verliezers
• Kenmerken winnaars en verliezers









In het voorjaar van 2023 starten onze opleidingen. Opleidingen 
die je onderdompelen in diepgaande vakkennis en nieuwe 
inzichten. We nemen je mee op een inspirerende reis langs 
diverse perspectieven en verrassende ontwikkelingen. Zo krijg 
je een nieuwe, bredere kijk op jezelf, de keuzes die je maakt en 
je rol in jouw organisatie en ons vakgebied. Zo kan je op een 
interactieve en collectieve manier je eigen-wijsheid vormgeven.

De opleidingen die starten in 2023  
klik erop voor meer informatie en het inschrijfformulier!

• Strategische Retail Marketing
• Marketing Management-D
• Merk Leiderschap - positioneren voor de toekomst
• Leiderschap van Strategische Vernieuwing
• Managen zonder Macht
• Het juiste doen als niemand kijkt
• Marketingcommunicatie in 14 stappen

               Alle opleidingen bestaan uit 6 tot 10 dagen  
               en zijn NIMA-gecertificeerd.

Iris werkt samen met NIMA, bvA, VIA, Logeion en SWOCC. 
Leden van samenwerkingspartners komen in aanmerking voor 
10% korting op de opleidingsprijs. Vragen? Klik hieronder op 
het icoon en neem contact op.
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