
Wat vertel jij in 60”? 
Iedere professional pitcht continu zichzelf en z’n bedrijf. Intern en extern. 
Maar hoe aansprekend en effectief is jouw pitch? En die van je medewerkers 
en collega’s? Wat vertel jij in 60”? Deze week de pitch van Joost Leopold, 
eigenaar Leopold Koffieschool.
In deze rubriek krijgt een bedrijf ‘het podium’ zich in maximaal 60” voor te 
stellen. De letterlijk zonder aantekeningen uitgesproken eerste 60”pitch leest 
u hieronder. Pitch- en presentatieprofessional & ‘Ambassadeurmaker’ Patrick 
van Gils geeft tijdens de ontmoeting, direct na afloop van de eerste 60” 
pitch, gerichte pitchcoaching met ‘tops, tips & tricks’. Daarna krijgt de 
persoon de gelegenheid om deze toe te passen en het verschil te ervaren. 

Vandaag de 60” pitch van Joost Leopold, eigenaar Leopold Koffieschool.

De 60”gaan nu in…

De 60”pitch van 
Joost Leopold, 
van de 
Leopold Koffi eschool

Op de zeepkistOp de zeepkist

Patrick van Gils helpt ondernemers en directeuren met het 
winnen van meer klanten en opdrachten. Hij leidt inspireren-
de MT- en directiesessies en maakt van management en me-
dewerkers ambassadeurs: ondernemender, klant- en verkoop-
gerichter. Iedere medewerker wordt zo een mee®ver kopende 
medewerker en is in staat zelf meer klanten en opdrachten 
binnen te halen. Profiteer van zijn jarenlange marketing & 

communicatie-knowhow van sterk gegroeide succesvolle bedrijven zoals McDonald’s, 
Makro en Studio100. Wil jij de volgende keer met jouw bedrijf ook 60” podium in 
deze rubriek? Mail dan naar patrick@toppresentaties.nl, www.opdezeepkist.nl. 

0-10” “Ik ben Joost 

Leopold van de 

Leopold Koffie-

school. We zitten 

in Utrecht en we 

hebben een 

trainingslocatie 

waarin iedereen 

alles kan leren 

over zetwijze van 

de koffie,

10-20” dus alle verschil-

lende zetwijzen, 

filter, espresso 

etcetera. Over de 

achtergronden 

van koffie, waar 

komt koffie 

vandaan? Wie 

heeft het 

verbouwd?

20-30” Hoe zijn alle 

schakels in de 

koffieketen? En 

alle smaken 

binnen de koffie. Hoe proef je koffie? Hoe geef je 

woorden aan datgene wat je proeft?

30-40” De Koffieschool ben ik gestart omdat ik het heel 

belangrijk vindt dat al deze facetten duidelijk worden 

bij iedereen, 

40-50” omdat je daarmee een bewuste keuze maakt van dit 

is mijn koffie, dit wil ik er mee en dat kan ik er mee 

doen.

50-60” Hoe meer je er over weet, over de zetwijze, achter-

gronden, hoe betere koffie het wordt. En zo heeft 

heel Nederland de lekkerste koffie”.

Luister en kijk nu OOHS: http://www.outofhome-shops.
nl/n-92335 naar de tweede pitch. Welke van de twee spreekt 
jou meer aan?

Fabrikanten | door Kim van Dijk

ZANDVOORT – Met ruim honderd-
duizend bezoekers zijn de Jumbo 
Familie Racedagen in Zandvoort 
een waar succes te noemen. 
Grootste trekker was natuurlijk 
Max Verstappen. Daarmee wa-
ren de dagen niet alleen voor de 
supermarktformule, maar ook voor 
partner Red Bull een groot feest.

Er komt de laatste weken veel op 
Red Bull af. “De start van Max bij 
Red Bull Racing, zijn overwinning,  
de reclame van Jumbo, deze 

racedagen, de verpakking met Max 
Verstappen erop, alles valt perfect in 
elkaar”, vertelt trade marketing 
manager Stephan van Ee enthousi-
ast. De aandacht voor het merk Red 
Bull is groter dan ooit. Van Ee: “Of 
het ook in de verkoopcijfers op de 
winkelvloer is terug te zien, daar is 
het nog te vroeg voor, maar we 
verwachten wel dat we het in de 
resultaten zullen merken.”

Wielrennen
Red Bull koppelt zich als merk 

vaak aan de extreme sporten, maar 

wil ook dichter bij consumenten 
komen. “Zoals nu met het succes 
van Verstappen het geval is”, zegt 
de trade marketing manager. “Het 
is belangrijk om onze merkbeleving 
via extreme sporten te kunnen 
laden, maar tegelijkertijd willen we 
onze positionering als functionele 
drank voor iedereen verder uitbou-
wen. Daarom richten we ons nu 
ook op de meer toegankelijke 
sporten, zoals hardlopen, wielren-
nen en schaatsen. Niet de ‘normale’ 
rondes en wedstrijden, we maken 
er wel iets bijzonders van. We 
blijven natuurlijk wel Red Bull.” 
Voor de Racedagen in Zandvoort 
werkte Red Bull nauw samen met 
Jumbo. Dit past volledig in een 
trend die Van Ee waarneemt: 
“Marketingpartnerships met de 
handel is iets waar we fors op 
inzetten. Met Jumbo betekende dat 
deze mooie samenwerking met Max 
Verstappen, maar we zullen rond 
onze focus op het neerzetten van 
energiedrank als functionele drank 
meer partnerships opzoeken, ook 
binnen de petrolbranche.” 

Schapsvisie
Naast alle activiteiten rondom 

Max Verstappen timmert Red Bull 
ook in de winkel flink aan de weg. 
Voor de tankshopbranche heeft de 
fabrikant een nieuwe schapsvisie 
ontwikkeld. Van Ee: “We adviseren 
vooral om een assortiment te 
voeren dat aansluit bij de shopper-
behoefte van vandaag. Dat betekent 
meer ruimte geven aan groeiseg-
menten en minder aan tradtionele 
segmenten. Op basis van onderzoek 
zagen we bovendien dat het zinvol 
is om producten op het schap te 
groeperen op basis van de ‘end-
benefit’ voor de consument: een 
gezonder alternatief, een frisse 
opkikker of een verwennend 
drankje. We hebben dat ‘body, 
mind en soul’ genoemd, waarbij 
Red Bull in de groep ‘mind’ valt en 
als signpost van de categorie 
centraal in het schap geplaatst 
wordt.”

Jumbo Familie Racedagen geven ook fabrikant extra aandacht

Red Bull vaart wel bij 
succes Max Verstappen

Op het terrein was een groot en divers foodtruckaanbod te vinden. 

Trade marketing manager Stephan van Ee: “We verwachten het succes van Max terug te zien in 

onze verkoopcijfers.”

Ruim honderdduizend bezoekers zagen Max Verstappen tijdens de Jumbo Familie Racedagen zijn rondjes maken op het circuit in Zandvoort.
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