
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’’?
In deze nieuwe 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 Jaap de Jong, Managing director, Young 
Perfect Brand & Shopper Activation:

De 60” gaan nu in…

De 60” pitch van 
Jaap de Jong, 
managing director 
bij Young Perfect 
Brand & Shopper 
Activation

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 de-
ze rubriek? Mail dan naar patrick@toppresentaties.nl, www.opdezeepkist.nl. 

0-10” “Mijn naam is Jaap 

de Jong, 38 jaar, 

getrouwd en vader 

van Tijn. Sinds een 

hele poos mag ik 

leiding geven aan 

het mooiste en 

beste bedrijf van 

Nederland

10-20” Young Perfect 

Brand & Shopper 

Activation en wij 

zijn al 25 jaar het 

bureau voor 

merkbeleving op 

de winkelvloer. 

Wij helpen retailers o.a. Albert Heijn, Plus en Hoogvliet

20-30” maar ook de mooiste A-merken zoals Campina, 

Coca-Cola en o.a. Heinz in het ontwikkelen en creëren 

van sfeer en beleving op de winkelvloer met als 

uiteindelijk doel

30-40” maximale shoppersatisfaction en dat doen we door 

middel van het prikkelen van de vijf zintuigen: zien, 

horen, ruiken, voelen en vooral proeven

40-50” En daardoor proberen wij het shoppen weer leuk te 

maken. Concreet betekent het wat we wekelijks in 

honderden winkels, de klanten, de shopper, waar het 

uiteindelijk om gaat, blij maken, in de shopping mood

50-60” met een focus op educatie en inspiratie. Onze ambitie is 

niet de grootste te zijn, maar wel de beste, met een 

focus op constante kwaliteit”

Luister en kijk nu op www.outofhome-shops.nl/n-85377 of 
via de QR-code naar de tweede pitch. Welke spreekt jou 
meer aan?

Horeca | door Eelco Brandes

VEGHEL - Een hotelkamer met 
ringen aan het plafond, die norma-
liter in een gymzaal hangen. Het is 
realiteit in het nieuwe inspirerende 
hotel Zoku in Amsterdam dat 
in mei 2016 opent aan de 
Weesperstraat in Amsterdam.

Zoku is een initiatief van Hans 
Meyer en mikt op jonge zakenlui 
die voor langere tijd onderdak 
zoeken. Meyer, die eerder het 
veelgeprezen hotel CitizenM 
bedacht, was een van de vele 
inspirerende sprekers tijdens de 
Food Inspiration Days in de CHV 
Noordkade in Veghel. Dit voorjaar 
openen zo 133 kamers in het 
Metropoolgebouw aan de 
Weesperstraat. De kamers worden 
opgebouwd uit modules, die in 
verschillende samenstellingen een 
kamer kunnen vormen. Daarmee 
geeft Meyer een lesje in functionali-
teit en creativiteit waar iedere 
horecaondernemer wat van kan 

leren. “We stellen de kamers samen 
uit standaardmodules die we op 
verschillende manieren combine-
ren,’ zegt Meyer. “Door het bed op 
een verhoging te leggen en afsluit-
baar te maken, ontstaat ruimte voor 
badkamer, werkruimte en keuken.”

Ontmoetingsplek
Op het dak komen een daktuin, 

een kas en de gezamenlijke ruimtes 
van het hotel. Zoku draait vooral om 
de gezamenlijke ruimtes. “Wij wil-
len nadrukkelijk een ontmoetings-
plek zijn. Met een gezamenlijke 
ruimte, die meer weg heeft van een 
woonkamer, bar of bibliotheek dan 

van een hotellobby.” Zoku wordt 
dan ook een verre van traditioneel 
hotel. Op papier kan ook voor één 
nachtje een kamer worden geboekt, 
maar het is gericht op een verblijf 
van een week tot drie maanden. 
Doelgroep: de opkomende generatie 
jonge zakenlui die niet maalt om 
vijf sterren, maar op zoek is naar 
een combinatie van werk en 
ontspanning. Zoku wil na Amster-
dam snel verder en actief worden in 
acht tot negen Europese steden, 
zoals Londen, Parijs, Hamburg, 
Berlijn, Barcelona, Wenen en Kopen-
hagen. Daarna moet de rest van de 
wereld volgen.

Hotel Zoku geeft lesje in 
creativiteit en functionaliteit

Amsterdamse horecalocatie bron van inspiratie voor elke ondernemer

Ontmoeten is een belangrijk thema in het hotel. De eetruimte is voorzien van lange zitbanken en voelt aan als thuis.

Ringen in je hotelkamer en een bed dat is bereiken middels een trap die 
je in de wand kunt laten verdwijnen: Zoku geeft een lesje in functionali-
teit en creatief omgaan met ruimte.

Een van de speciale ontmoe-
tingsruimtes is de gezamenlijke 
werkplek met een speelse tafel-
tennistafel in het hart. 

’37 procent ontbijt regelmatig buiten de deur’
Ontbijten buiten de deur wordt steeds populairder. En dat gaat de komende jaren alleen maar toenemen, stellen 
Hans Steenbergen, hoofdredacteur Food Inspiration, en culinair journalist Denise Kortlever tijdens de Food Inspi-
ration Days 2015. Kortlever heeft net een boek geschreven over het ontbijt: All-day breakfast. Zij ziet de ontbijtcul-
tuur in Nederland ook veranderen. “Je ziet steeds meer ontbijtrestaurants en die lopen ook goed. Ongeveer 37 
procent van de Nederlanders ontbijt op dit moment regelmatig buiten de deur.” Steenbergen voegt toe: “We hebben 
het jarenlang verslonst. Er is geen enkele aandacht aan besteed. Nu komt daar verandering in. De mensen zoeken 
nu toch naar een andere oplossing. We gaan massaal buiten de deur ontbijten.” Over de reden zegt hij: “We zijn 
ontzettend druk en we willen gezonde en makkelijke oplossingen hebben.” Voor een paar euro kunnen mensen bij 
een pompstation langs de snelweg, op het NS-station of bij Ikea, Hema, La Place of McDonald’s een croissantje, 
verse koffie, een eitje of een jus d’orange kopen. Inmiddels, zo blijkt uit diverse onderzoeken, doet 10 procent van 
de benzinestationbezoekers en 6 procent van de bezoekers van een NS-station dit al.
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