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CMOTALK SLAAT DE VLEUGELS UIT EN
GAAT INTERNATIONAAL
‘WE KIJKEN ER NAAR UIT DE GEHEIMEN VAN DE MONDIALE MARKETINGELITE TE

ONTRAFELEN’.

Amsterdam, 1 juli 2021

CMOtalk, de prijswinnende marketing podcast en het exclusieve

marketingnetwerk, lanceert na zes succesvolle seizoenen de internationale show.

Vanaf 1 juli 2021 zijn de eerste Engelstalige afleveringen te beluisteren. 

Founder en Managing Director Klaas Weima legt uit: "Ik heb het genoegen gehad om meer dan

70 topmarketeers uit Nederland te interviewen over hun visie, strategie en best practices over

een breed scala aan relevante marketingonderwerpen. Het bereik van de Nederlandse

podcast groeit exponentieel. Met de opgedane ervaring zijn we overtuigd om internationaal

waarde te creëren voor het marketingvak. Ik ben trots dat een groot aantal topnamen

enthousiast zijn over het format en graag deelnemen aan de show".

MARKETING BESPROKEN OP HET HOOGSTE NIVEAU

In de eerste afleveringen van de internationale CMOtalk podcast horen we top marketingleiders

zoals Phillip Markmann (CMO Western Europe, L'Oréal Group), Ulrich Klenke (Chief Brand

Officer, Deutsche Telecom / T-Mobile) en Nicky Claeys (Chief Commercial Officer Europe,

Domino's Pizza).
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EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN BIJ TOONAANGEVENDE BEDRIJVEN

CMOtalk is al sinds 2015 te beluisteren. Sindsdien heeft de podcast serie een loyaal en groeiend

luisterpubliek opgebouwd. In de Nederlandse podcast interviewt Klaas Weima, Founder en

Managing Director van CMOtalk prominente CMO's over hun visie op het hedendaagse

marketinglandschap.

Samen met de Britse co-host Adam Fields zal Klaas nu ook maandelijks wereldwijde

marketingleiders interviewen. Waar Klaas een doorgewinterde marketingprofessional is met

meer dan 20 jaar ervaring, is komiek en debatleider Adam met name geïntrigeerd door de

wereld van marketing. Samen vormen ze een energiek duo dat erop gebrand is om alle

geheimen van wereldwijde marketingiconen te ontrafelen en doen dat op een eigenzinnige

wijze.

De interviews worden gepubliceerd op het AdForum-platform, Apple

Podcasts, SoundCloud, Spotify, Stitcher, TuneIn en zijn uiteraard ook te beluisteren voor het

Nederlandse publiek. Al het nieuws over de podcasts en het CMO netwerk wordt gedeeld

op Linkedin, Facebook en Instagram en via de nieuwsbrief.

CMOTALK | THE MARKETING PODCAST - TRAILER BY CMOTALK
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WERELDWIJD PREMIUM NETWERK VAN CMO'S

De geïnterviewde CMO’s worden, net als bij de Nederlandstalige podcast, automatisch

onderdeel van een exclusieve CMO community en uitgenodigd voor high-end events. In

Nederland is dit inmiddels een groot succes, waarbij de CMOtalk community twee doelen dient.

Ten eerste is de inhoud erop gericht om de top marketinggemeenschap te inspireren met

boeiende verhalen. Ten tweede wordt er waarde toegevoegd voor de CMO-community door

middel van een reeks evenementen om te netwerken en ervaringen te delen.

Zie: http://cmotalk.net/events.

E01 | PHILIPP MARKMANN (L'ORÉAL GROUP) ON DIGITIZATION BY

CMOTALK

E02 | ULRICH KLENKE (DEUTSCHE TELEKOM) ON BRAND EQUITY BY

CMOTALK
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OVER CMOTALK

CMOtalk is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot het meest kwalitatieve CMO-netwerk van Nederland. Met de
prijswinnende marketingpodcast en exclusieve events is het een begrip in marketingland.

Oprichter Klaas Weima interviewt maandelijks Nederlandse Chief Marketing Officers over actuele
marketingthema’s. Centraal staat hun marketingvisie over thema’s als digitale transformatie, innovatie en
marketingcommunicatie. Meer informatie vind je op cmotalk.nl.
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