Dit is het programma van RetailTrends Live
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Al het goede van het RetailTrends-magazine, maar dan op het podium. Dat is het nieuwe event RetailTrends
Live! dat op 10 september 2020 zijn eerste editie beleeft in de grote zaal van het DeLaMar theater in
Amsterdam. RetailTrendslive.nl
(Inter)nationale topretailers en -merken delen hun visie, worden live geïnterviewd en inspireren de bezoekers
met hun belangrijkste retaillessen. Onze columnisten staan op de planken en natuurlijk is er ook ruimte voor
jonge, innovatieve concepten bij de onthulling van tien nieuwe RetailRookies.
De eerste editie van ons nieuwe event RetailTrends Live! zal anders zijn dan we vooraf hadden bedacht.
Vanwege het coronavirus zullen anderhalve meter afstand houden en kleinschaligere bijeenkomsten voorlopig
de norm zijn. Naar verwachting kunnen we op 10 september maximaal 150 bezoekers ontvangen in de grote
zaal van het DeLaMar Theater, in plaats van de normale capaciteit van duizend personen. Maar niet getreurd:
het event gaat door en voor iedereen die er niet fysiek bij kan zijn bieden we OnLive-tickets aan.
Wat dat inhoudt? We nemen het event met studiocamera’s op en streamen de hele dag live op ons platform
RetailTrends.nl. Met een OnLive-ticket kun je live vragen stellen aan sprekers én stemmen op wie volgens jou
– na het zien van tien pitches – de titel RetailRookie of the Year verdient. Bovendien krijgen alle geregistreerde
deelnemers de opnamen van alle presentaties, interviews en debatten die tijdens RetailTrends Live!
plaatsvinden achteraf toegestuurd om op een later moment te bekijken.
Op de line-up vind je onder meer:

Ceo Rituals, Raymond Cloosterman Eigenaar Blokker, Intertoys, Big Bazar, Michiel Witteveen (live interview)
Ceo Hunkemöller, Philip Mountford (eng) Ceo Ahold Delhaize Europe, Wouter Kolk (live interview) Cmo
Havaianas, Merel Werners Voormalig ceo bol.com, Daniel Ropers Ceo Spar Holding, John van der
Ent (rondetafelgesprek) Cfo Jumbo Supermarkten, Ton van Veen (rondetafelgesprek) Ceo Odin Foodcoop,
Merle Koomans (rondetafelgesprek) Columnist Rupert Parker Brady Columnist Hans Verstraaten De 10
RetailRookies van 2020 Eigenaar RetailTrends, Marcel ten Holte Intermezzo, Deborah van der Velde - ten Holte
Interviewer, Frénk van der Linden Dagvoorzitter, Jort Kelder
De 10 genomineerde RetailRookies die hun retailconcept pitchen voor een vakjury en het publiek tijdens
RetailTrends Live zijn:
HelloChair, Wakuli, Pieter Pot, The Flower Family, L'Atelier Tailoring, GoWheely, GeheimBiertje, SchoenenZaken,
Whoppah en Naduvi.
Een vakjury selecteert op basis van de 10 pitches drie finalisten. Het publiek in de zaal, en de online kijker heeft
de kans om op één van de drie finalisten te stemmen. Zij bepalen hierdoor wie de RetailRookie of the Year
2020-2021 wordt.
De vakjury bestaat uit:
Henk Hofstede, ABN AMRO John van der Ent, ceo SPAR Linda Keijzer, ceo Xenos Wouter Staal, oprichter
Yoghurt Barn en voormalig RetailRookie Marcel ten Holte, oprichter/eigenaar RetailTrends Media

RetailTrends-members kunnen in DeLaMar theater deelnemen voor het speciale tarief: € 395 ex btw
Dit is inclusief een inloopkoffie, netwerklunch en een afsluitende borrel. Nog geen member? Klik hier.
Online kunnen members van RetailTrends live meekijken, vragen stellen en meestemmen in de RetailRookieverkiezing voor: € 45 ex btw
Wil jij jezelf en collega's alvast inschrijven en een plekje reserveren dan kan dat via RetailTrendslive.nl
Het volledig plenaire programma in de grote zaal van DeLaMar Theater vindt plaats tussen 10:00 - 17:00 uur.
We hopen je graag op 10 september 2020 online of in DeLaMar te ontmoeten op RetailTrends Live!
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