
GRO UP7



De trends en ontwikkelingen vliegen ons om de oren. Automatisering, 

robotisering, data-driven marketing, agile; de modern marketeer wordt 

geacht om overal van af te weten. En de snelheid van verandering zal 

alleen nog maar sneller gaan vanaf nu. Daarom is het noodzaak om zelf ook 

in beweging te blijven. Maar wat moet je nou doen om mee te blijven 

spelen in deze groeiende wereld van food-commerce?

De wereld van food 
en e-commerce is 
constant in beweging.



Hoe bouw je een succesvolle marketingstrategie in het digitale tijdperk? 

Op wie richt jij je? Foodservice? Wat weet jij van jouw klant?

Wat is jouw onderscheidende kracht? 

Weet jij waar je klant zich bevindt (online) en hoe die te bereiken?

Hoe zet je je marketingbudget slim in om jouw campagnes nog 
succesvoller te maken?

Hoe zorg je dat je (online) marketing strategie snel en meetbaar 
geïmplementeerd wordt binnen jouw organisatie?



Meld je aan voor GRO UP7. Dit trainings- en ontwikkelingsprogramma 

helpt je om helemaal up-to-date te komen van wat er allemaal speelt in 

de food en e-commerce sector, en welke keuzes je kan maken om je 

bedrijf te laten schitteren. Wij bieden je de handvaten om je te 

ontplooien tot een moderne marketeer die de toekomst rauw lust.

Groei jij mee?



Het GRO UP7
programma

Het trainingsprogramma is verdeeld over 3 modules 

met in totaal 7 onderwerpen aan opleiding. In elke 

module zorgen we voor de juiste kennis om je als 

marketeer te wapenen tegen de digitalisering van 

food.

3 modules
Inzicht – Richting - Actie

Elk sessie van GRO UP7 behandelt een apart thema. 

Verwacht praktische voorbeelden, leerzame 

opdrachten en de gelegenheid om met je 

medemarketeers te sparren. Je gaat 7 keer naar huis 

met een onvermoeibare drive om aan de slag te 

gaan!

7 onderwerpen
2020 is van jou!



Tijdens GRO UP7 kom je in contact met 

medemarketeers uit de foodservice sector. Dit bied je 

de uitgelezen kans om van elkaar te leren en elkaar 

sterker te maken. Je leert pas echt als je het geleerde 

toepast in de praktijk. Daarom krijg je gedurende een 

GROUP7 buddy, die je in een 1-op-1 sessie op weg 

helpt.  Het is tijd om aan te pakken! 

Samen staan
we sterker.



Onderwerpen:
• Digital Insights & Trends
• Persona’s
• Digitale klantreis

Module

1
Inzicht – 3 dagdelen

Onderwerpen:
• Brand Key
• Online Strategy Map

Module

2
Richting – 2 dagdelen

Onderwerpen:
• Activatieplannen met impact
• Modern Project Management

Module

3
Actie – 2 volle dagen



1. Programma GRO UP7: 
succesvol groeien in foodservice
1. Inzicht: Weet jij wie jouw klant is, wat zijn behoeften zijn en hoe dit veranderd met de bewegende markt?
Voor een succesvolle marketingstrategie heb je inzicht nodig in de markt en je klant. Inzicht in hoe de markt beweegt en veranderd en hoe dit de wereld van de foodprofessional 
beïnvloedt. Inzicht in je klant, tegen wie spreek? Wat zijn de grootste uitdagingen van je klant? Hoe gedraagt jouw klant zich? 

In de eerste module verdiepen we ons in de laatste trends & ontwikkelingen van de foodservice markt met digital insights and trends. Daarna maken we de klant tastbaar en 
persoonlijk, zodat je kan inleven in je klant, door het vormen van een persona voor jouw belangrijkste doelgroep. We ontdekken klantpatronen en kijken hoe de persona zich 
beweegt door de klantreis. Hoe kun je de klantreis als basis gebruiken voor een succesvolle marketingstategie.

2. Richting: Welke belofte maak jij waar met je bedrijf? Waarom neemt de persona jouw kernboodschap aan?
Nu de inzichten zijn vergaard, gaan we de richting voor de marketingstategie bepalen. We starten met het vaststellen van de essentie, het hart en ziel, van je merk. Dit doen we 
met behulp van het brand key model. We kijken naar welke impact jouw merk of bedrijf maakt en wat de betekenis is van je merk voor anderen. Op basis hiervan kun je de focus 
bepalen en je kernboodschap vaststellen. Zo zorg je voor een eenduidige communicatie richting jouw persona. 

Om die focus binnen je strategie vorm te geven, gebruiken we een krachtige tool: online strategie map. Dit dwingt je om keuzes te maken die realiseerbaar zijn vanuit 
klantperspectief tot aan financiële doelstellingen op maat van jouw bedrijf. Hoe zorg je dat je binnen jouw organisatie en mogelijkheden de strategie implementeert? 

3. Actie: Stap voor stap van strategie naar een succesvolle aanpak
Tijd voor actie! De strategie gaan we in praktijk brengen door het maken van een activatieplan met impact. Dit doen we door te activeren op de klantreis. Met behulp van een 
roadmap bepalen we de focus van je activatieplan; wat doe je wanneer, op welk kanaal, met welke boodschap en waarom? We zetten KPI’s om te weten wanneer het succesvol 
is. Daarna leren we je te realiseren middels modern project management, gebaseerd op agile principes. Zo kun je flexibel omgaan met de snel veranderende digitale markt.



2. Praktische zaken: Data, locatie, kosten
Data
Inzicht januari - maart
Digital insight & trends Donderdag 30 januari 2020 (dagdeel)
Persona’s Donderdag 13 februari 2020 (dagdeel)
Digitale klantreis Donderdag 5 maart 2020 (dagdeel)

Richting maart - april
Brand Key Donderdag 26 maart 2020 (dagdeel)
Online strategy map Donderdag 16 april 2020 (dagdeel)

Actie mei
(online) Activatieplannen met impact Donderdag 14 mei 2020 (dag)
Modern project management Donderdag 28 mei 2020 (dag)

Locatie: Woerden, trasmolenlaan 5

De opleiding wordt gegeven door: 
Carolien Plevier, Martin van Dam  & Desiree Kox

Groepsgrootte: 4-12 deelnemers

Investering (in euro’s)
Module 1: Inzicht 990 
Module 2: Richting 750
Module 3: Actie1490

Exclusief voor GROUP7 klanten: Van 2900 voor 1990 (30 % korting)

Wat zit in de prijs inbegrepen?
• Trainingsmateriaal
• Presentatie van alle onderwerpen die aan bod komen om te delen met je   

team en andere collega’s.
• 1 op 1 sessie met GROUP7 buddy
• Certificaat 
• Lunch

Heb je nog vragen?
Overweeg je om de GRO UP7 te volgen? Wil je meer weten hierover? 
Mail naar: carolien.plevier@group7.eu of bel 06 – 10887040 

Inschrijven:
carolien.plevier@group7.eu

Liever een in-company programma? Vraag naar de mogelijkheden

mailto:carolien.plevier@group7.eu
mailto:carolien.plevier@group7.eu


3. Wat neem je mee naar huis aan kennis & ervaring? 
Inzicht
✓ Inzicht in de laatste trends & ontwikkelingen binnen foodservice en e-commerce (o.a. customer centricity, nieuwe distributie modellen) 
✓ Inzicht in hoe digitaal de wereld beïnvloedt van de foodprofessional
✓ Opgestelde persona’s welke als uitgangspunt gebruikt kunnen worden voor een succesvollere (online) marketingstrategie
✓ Inzicht in hoe de persona zich door de klantreis beweegt (beslisproces) en waar de doelgroep zich bevindt offline en online
✓ Kennis over het inrichten van de klantreis als basis voor je (online) marketingstrategie

Richting
✓ Brand key voor jouw merk / bedrijf; wat is de essentie, hart en ziel, van je merk?
✓ Waarom moet de doelgroep jouw kernboodschap (belofte) aannemen? 
✓ Wat is je bewijs hiervoor en hoe denk je dit (online) te laten zien? 
✓ Bepaal je focus met de elevator pitch en online strategy map.
✓ Online strategy map ; een compact overzicht van de online strategie met de belangrijkste doelstellingen en succesfactoren waarbij rekening wordt 

gehouden met de klantsegmenten die worden bediend.

Actie
✓ Een activatieplan met impact voor jouw bedrijf/merk doordat je activeert op de klantreis. 
✓ Een roadmap met wat doe je wanneer, op welk kanaal, welke boodschap en waarom. 
✓ Doelstellingen om meer uit je sales en marketingbudget én online mogelijkheden bij grossiers te halen
✓ Kennis van modern project management om te zorgen dat het plan tot groei komt om jouw organisatie succesvoller wordt.



Inzicht
3 dagdelen

Digital Insights & Trends

Persona’s

Digitale klantreis

Actie
2 volle dagen

Activatieplannen met impact

Modern Project Management

Richting
2 dagdelen

Brand Key

Online Strategy Map

Liever een in-company programma? Vraag naar de mogelijkheden

4. GRO UP7 in een overzicht – Groei jij mee?



Ben jij enthousiast en
wil je voorop lopen
als marketeer?

Reserveer dan nu je plek! 

Aanmelden kan tot 20 december

Meer informatie bel of mail ons.

GROUP7 programma 2020



Volg ons

Contacteer ons

Download kennis

www.group7.eu

carolien.plevier@group7.eu

+31 (0)6 1088 7040

Neem contact op!

http://www.group7.eu/
mailto:carolien.plevier@group7.eu

