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CMOTALK EN EMBASSY OF DUTCH
CREATIVITY BUNDELEN KRACHTEN IN
CANNES

CMO-platform verzorgt inhoudelijke masterclass tijdens festival Cannes

CMO Experience richt zich op (inter)nationale topmarketeers

Eerste sprekers bekend: Cathrine Boyd, Arjan Dijk van Booking.com en Raja

Rajamannar van Mastercard

Amsterdam/Cannes – Tijdens de komende editie van de Embassy of Dutch Creativity

organiseert CMOtalk een inhoudelijk programma gericht op topmarketeers en CMO’s. Doel van

de Cannes CMO Experience Masterclass is om deelnemers te prikkelen met een sterk

inhoudelijk programma en kennis te maken met nationale en wereldwijde top CMO’s. De

masterclass biedt verrassende sprekers, interessante keynotes en entertainment. Het

international reclamefestival vindt na twee jaar wederom plaats in Cannes van maandag 20 tot

en met vrijdag 24 juni 2022.

EERSTE SPREKERS BEKEND
De eerste sprekers van de Cannes CMO Experience Masterclass zijn inmiddels bekend:

consumentenpsycholoog Dr. Cathrine Boyd, Arjan Dijk, CMO van Booking.com en Raja

Rajamannar, CMO van Mastercard.
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Cathrine Boyd is verbonden aan de Anglia Ruskin University en richt zich o.a. op de rol van

aanraking bij productervaring, multisensorische perceptie, consumentenbeslissingen en

esthetische waarneming. 

Arjan Dijk is CMO van Booking.com. Booking.com is één van de grootste succesverhalen van

het internet en een schoolvoorbeeld van digitale innovatie. In de huidige fase van het merk geeft

Arjan leiding aan het proces om meer emotionele waarde aan het merk toe te voegen door

middel van brand marketing. 

Raja Rajamannar is bekend van de Wall Street Journal bestseller 'Quantum Marketing'. Hij zal

tijdens zijn keynote stilstaan bij multisensory branding en de CMO’s deelgenoot maken hoe de

exponentiële snelheid van nieuwe technologieën marketing voorgoed verandert.

Oprichter van CMOtalk, Klaas Weima:

“We zijn heel blij met de toezegging van Cathrine Boyd, Arjan Dijk en Raja Rajamannar als

keynote sprekers tijdens de Cannes CMO Experience Masterclass. Het zijn stuk voor stuk

doorgewinterde professionals met een eigen kijk op het vakgebied. Ik weet zeker dat deze

sprekers de deelnemers tot verrassende, nieuwe inzichten zullen laten komen.”

CANNES CMO EXPERIENCE MASTERCLASS
De driedaagse Cannes CMO Experience Masterclass is alleen toegankelijk voor senior

marketing executives met relevante ervaring op het gebied van marketing, communicatie en

creativiteit. Er zijn slechts 30 plaatsen beschikbaar.

https://cmotalk.pr.co/images/419525


Klaas Weima: 

“Tijdens het Cannes CMO Experience Masterclass-programma verkennen we samen met onze

partner Adobe – letterlijk en figuurlijk - alle zintuigen en onderzoeken we de impact op

effectieve marketingcommunicatie. Het wordt een unieke ervaring om kennis op te doen,

geïnspireerd te raken en je netwerk als CMO te onderhouden en uit te breiden.”

PROGRAMMA GERICHT OP TOPMARKETEERS
De ambitie van de Embassy of Dutch Creativity en CMOtalk is om Nederlandse creatieve

industrie en topmarketeers samen te brengen en internationaal te promoten, daarom is

besloten de samenwerking met CMOtalk aan te gaan. 

Initiatiefnemer van de Embassy of Dutch Creativity, Kyra Roest:

“De samenwerking met een platform als CMOtalk past naadloos bij de ambitie van onze

handelsmissie, want als er één netwerk relevant is voor CMO’s dan is het CMOtalk wel. We zijn

heel blij om hierin als Embassy of Dutch Creativity samen met CMOtalk op te trekken.”

DEELNAME EXCLUSIEF VOOR CMO'S
De Cannes CMO Experience Masterclass is alleen toegankelijk voor senior marketing executives

met relevante ervaring op het gebied van marketing, communicatie en creativiteit. CMOtalk-

leden betalen € 2.250,- overige deelnemers betalen € 2.950,-. 

Het ticket is inclusief een enkele reis en eerste klas TGV-treinkaartje naar Cannes, met

tussenstop in Parijs. Bovendien zijn alle maaltijden, vervoer tijdens de masterclasses en

bijeenkomsten inbegrepen in de ticketprijs. Hotelverblijf en terugreis dienen de deelnemers zelf

te regelen en te bekostigen. Deelnemers krijgen tijdens het festival onbeperkt toegang tot de

Embassy-locatie aan de Boulevard de la Croisette in Cannes. Aanmelden voor de Cannes CMO

Experience Masterclass kan op: https://cmotalk.nl/events/cannes-cmo-experience-masterclass
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EMBASSY OF DUTCH CREATIVITY
De Embassy of Dutch Creativity is de handelsmissie van de gezamenlijke Nederlandse creatieve

industrie tijdens het internationale reclamefestival in Cannes. De Embassy is een initiatief

van ADCN, bvA, DuPho, Dutch Digital Agencies, Dutch Digital Design, IAA Dutch Chapter en

VIA. Deelname staat open voor collega-branchepartners. Meer informatie is te vinden op:

https://embassyofdutchcreativity.com/

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 CMO’s over actuele

marketingthema’s. Centraal staat hun marketingvisie over thema’s als digitale transformatie,

innovatie en marketingcommunicatie. Meer informatie is te vinden op: https://cmotalk.nl/

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie, interviewaanvragen, beeldmateriaal, persaccreditaties, etc: 

Frank Pynenburg, frank@adbusiness.amsterdam, +31 6519 549 40.

Bijgaande foto’s kunnen worden gebruikt voor publicatie ter promotie van de Embassy of Dutch

Creativity onder vermelding van: Embassy of Dutch Creativity in Cannes tijdens de laatst

fysieke editie in 2019. Foto: Jelmer de Haas / http://embassyofdutchcreativity.com/
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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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