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Het merk DNA als
basis van meer groei



Effective Packaging Network (EPN),
een exclusief netwerk met meer waarde

Het EPN is een faciliterend initiatief van toonaangevende spelers*) in de markt 
van strategisch hoog volume packaging projecten. Ingegeven door de 
observatie dat er nog geen netwerkclub (of award platform) is die met een 
multidisciplinaire, integrale en brede blik naar de materie kijkt. Een netwerk 
waar in alle openheid kan worden gesproken zonder last te hebben van 
mogelijke dicht bij elkaar liggende belangen. En dus sprake kan zijn van meer 
inhoudelijke waarde. Daarnaast blijft het feit dat het packaging vak sterk 
gebaseerd is op persoonlijke meningen. Kennis maken en kennis delen is dus 
noodzakelijk om kunde verder te ontwikkelen.

*) Auxilius Merkenmanagement, Plato Product Consultants / Universiteit Twente, Mountain 

Design, Validators, Get Pact packaging brand management en FroQ Brandservices.

Het doel en format van EPN

EPN is een exclusief netwerk en is er vooral voor de opdrachtgever. Met als 
doel om in een meer effectieve vorm dan bestaande mogelijkheden, de kennis 
en kunde te vergroten en makkelijk met vakbroeders kennis te maken (en te 
delen). Daarbij vormen de vaste netwerk en kennis events de basis. Maar ook
is het de bedoeling om digitale kennis platformen te ontwikkelen, 
bedrijfsbezoeken te organiseren en innovatie in het leven te roepen. 
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Het merk DNA als basis van meer groei

Het najaars live event van 2019 van het Effective Packaging Netwerk (EPN) 
staat in het teken van de manier waarop het DNA van een organisatie kan 
zorgen voor meer waarde in merk, verpakking en sales.

We zitten in een tijdgeest waarin de aandacht voor mens en maatschappij 
steeds belangrijker wordt. Om binnen deze context meer waarde te creëren 
zijn nieuwe (vormen van) markt- en consumenteninzichten van belang. 
Organisaties moeten ook sterker acteren op basis van hun eigen overtuiging 
over wat goed is voor de klant en haar wereld. De oplossing voor herkenbare, 
inspiratieve, relevante en geloofwaardige merken lijkt steeds meer van 
binnenuit te komen. In visie en zeker ook in de concrete vertaling daarvan in de 
praktijk. Want we leven tenslotte ook steeds meer in het tijdperk van ‘doen’.

Wat EPN betreft dan ook tijd om nader in te gaan op voornoemde grotere 
bewegingen en deze te koppelen aan de praktijk van toonaangevende merken 
in mass market FMCG en Retail. We hebben thought leaders van WHY5, Fresh 
Forward en Heineken bereid gevonden om hun visie met ons te delen en 
‘kijkjes in de keuken’ te geven van de praktijk. Ook krijgen deelnemers het 
recente verschenen boek ‘Het Merk Nederland’, dat op basis van een 
innovatieve onderzoeksmethode grotere motivaties van de Nederland tastbaar 
maakt. Daarnaast zal er met de thematiek van het event een workshop worden 
gegeven door Fresh Forward. Tot slot zal er weer gelegenheid zijn om te 
netwerken onder het genot van een drankje en een hapje.

Wanneer
Donderdag, 14 november  2019
Start om 14.30 uur, met formeel programma t/m 18.30 uur. 
Hierna is er 1,5 uur de gelegenheid voor netwerken en drankje en hapje.

Waar
Deze keer niet in Amsterdam, maar in Utrecht!  Wel weer een inspiratieve 
en informele locatie die goed met de auto en OV te bereiken is.

Basecamp / Campus werkspoor
www.basecamputrecht.nl
Nijverheidsweg 16A, 3534 AM Utrecht
088 - 64 813 30
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Voor wie
Het Effective Packaging Netwerk (EPN) is een exclusief netwerk voor 
managers die strategisch of tactisch werkzaam zijn als opdrachtgever van 
hoog volume packaging merken en projecten.

Programma

14.30 - 14.50 uur Inloop, koffie / thee

14.50 - 15.00 uur Welkom en introductie

15.00 - 17.00 uur Plenaire sessie / 3 sprekers:

 Het Merk Nederland
 Tom Meere - Founder & CEO WHY5 Research

 Een exclusieve presentatie van het nieuwe boek ‘Het Merk Nederland’. 
De opvolger van ‘Het Merk Belgie’ die in 2017 op de markt verscheen 
en veel heeft losgemaakt. ‘Het Merk Nederland’ gaat over de kansen en 
uitdagingen voor het merk dat Nederland is en kan zijn. Gebaseerd op 
CrowedPulse, een vooruitstrevende big qual onderzoekmethode.

 Van diepgaande inzichten naar relevante daadkracht
 Jempi Moens - Founder & Chief Imagination Officer Fresh Forward, 

Founder Lunar Institute en Thought Leader

              Hoe bouw je een sterk merk in een sterk veranderende wereld? 
 Hoe kom je vanuit vernieuwende inzichten tot de ultieme vorm van 

waarde: transformatie. Want het toppunt van relevantie als merk is er 
pas als je aan kunt zetten tot een positieve verandering. Jempi Moens 
geeft zijn visie en onderbouwt deze met voorbeelden uit de praktijk.
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4.

 Hoe ontwerp je positieve consumenten ervaringen en versterk je de 
merk identiteit?

 Ramses Dingenouts - Senior Packaging and Identity Design Manager 
Heineken International

 De beleving van een spannende verpakkingservaring is cruciaal om 
aantrekkelijk en relevant te blijven voor consumenten en altijd een 
toonaangevend merk in de markt te zijn. Maar hoe ontwerp je een 
beleving die dit realiseert, volledig past bij het merk en in meer dan 
200 landen effectief is? Ramses Dingenouts legt dit graag uit op basis 
van samenwerkingen die Heineken heeft met premium merken en 
evenementen zoals RWC, UCL, James Bond en Formule 1.

17.00 - 17.15 uur Korte pauze

17.15 - 18.15 uur Workshop:
 Deze keer geen parallel sessies met verschillende thema, maar een 

workshop met alle deelnemers en founding partners van EPN. 
 Onder leiding van Fresh Forward gaan we in kleine groepjes aan de 

slag met de centrale thematiek van het event. 

18.15 - 18.30 uur Plenair: afsluiting en bedankje
 Hierbij zullen we ook gaan vragen welke thema’s de deelnemers bij 
 de komende events graag zouden willen behandelen en/of zelf zouden 

willen vertellen. We zullen dit doen met A5 kaarten die men kan 
deponeren in de EPN box.

18.30 - 20.00 uur Netwerken en een hapje en drankje 

De moderatie van het EPN live event zal in handen 
zijn van Edward Fuchs van Get Pact. De media zal 
niet aanwezig zijn, maar van het event zal door
de reguliere marketing media wel in algemene 
verslag worden gedaan.



Meedoen, meer informatie?

Als je wilt deelnemen aan het event, dan hoeft je alleen een korte reactie te 
geven aan een founding partner onder vermelding van je organisatie, naam, 
functie, email en mobiele nummer of in te schrijven via www.epn-onlife.nl/in-
schrijving. De informatie die je geeft gebruiken we alleen om verder met je te 
communiceren over EPN en het event. En aan de deelnemers kenbaar te maken 
dat je aan het event hebt deelgenomen.

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. We waarderen het uiteraard wel 
als je EPN en het event promoot via bijvoorbeeld blogs en social media. 
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