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PRIJSWINNENDE PODCAST CMOTALK
VERHUIST NAAR BNR
IN CMOTALK INTERVIEWT PRESENTATOR KLAAS WEIMA DE
ALLERBESTE CHIEF MARKETING OFFICERS VAN
NEDERLAND. DE BESTAANDE EN GOEDLOPENDE SERIE
KOMT VANAF 25 JUNI UIT ONDER DE BNR-VLAG. OM DE
WEEK IS OP ZATERDAG OM 11.30 UUR EEN NIEUWE
AFLEVERING TE HOREN OP BNR-NIEUWSRADIO. VOOR DE
ECHTE LIEFHEBBER IS EEN EXTRA LANGE VERSIE VAN DE
PODCAST VIA DE BEKENDE KANALEN TE BELUISTEREN. 

In elke aflevering staat een andere CMO centraal, die zijn of haar visie geeft op actuele

onderwerpen als digitale transformatie, marketingcommunicatie en innovatie. "CMOtalk zorgt

voor een verdieping van het content-portfolio van BNR, met een thema in het hart van de

zakelijke doelgroep" aldus Mireille van Ark, hoofdredacteur BNR. 

⏲

https://cmotalk.pr.co/
https://cmotalk.pr.co/images/435069


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.

Klaas Weima over het partnership: "Ik ben enorm blij met deze mooie samenwerking. Met

BNR Nieuwsradio heeft CMOtalk een hoogwaardige mediapartner gevonden, die perfect

aansluit bij onze exclusieve community van topmarketeers en luisteraars. Hierdoor bereiken

we nog meer mensen met inspirerende marketingverhalen van de beste marketeers van

Nederland. Het is redelijk uniek dat een zakelijke podcast het schopt tot radioprogramma met

landelijk bereik. Een geweldige teamprestatie waar ik trots op ben."

SRM Opleidingen en Trainingen is trotse sponsor van de podcast. Het bedrijf draagt graag bij

aan een onafhankelijk geluid over het marketingvak dat continu in beweging is. Maarten

Nijboer (SRM): "Hoe fijn is het om gewoon in de auto, op het werk of wanneer dan ook een

podcast als CMOtalk te beluisteren met CMO’s die hun ervaring delen. Het inzetten

van ervaren gastdocenten die ook te horen zijn in CMOtalk, is een belangrijk onderdeel van de

opleidingsprogramma’s. Door de samenwerking met BNR, komt ook een breder publiek in

aanraking met het het mooie marketingvak."

Luister om de week op zaterdag om 11:30 naar BNR of altijd via bnr.nl, cmotalk.nl of je

favoriete podcast app: Spotify, Apple Podcast, Soundcloud, Google Podcast, Stitcher of TuneIn.
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