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Essentiële punten in 2015 volgens Rob van Herpen en Rob Besseling

“De succesformules van nu zijn de
formules die de klant weten te raken”
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Rob van Herpen (L) werkte sinds 1995 voor Sligro Food Group. In
eerste instantie als inkoper, hoofd inkoop food en adjunct-directeur
inkoop en de laatste acht jaar als inkoopdirecteur. Vorig jaar april
liet hij weten zijn carrière buiten Sligro te willen voortzetten. Op 1
september jongstleden nam hij afscheid. Sinds die tijd is hij actief als
adviseur vanuit zijn eigen bedrijf CaminoR Advies BV. Rob Besseling
stapte enkele jaren geleden als out-of-home director Coca-Cola over
naar ffc, het hoofdkantoor van de Kwalitaria-formule en startte recent
The Out-of-Home Company, een bedrijf dat organisaties helpt om de
consument te bereiken in out-of-home, middels slimme en vernieuwende marktbewerking en sterke outlet executie. Als columnist geeft
Besseling in @FoodClicks maandelijks adviezen aan de markt.
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