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NRW Jaarcongres
2012: scenario’s… en dan?

Keynote
Kjell Nordström!

2012: scenario’s…  en dan?

D

at we niet weten wat de toekomst ons gaat brengen, wil niet zeggen dat we ons niet kunnen voorbereiden. Door het faciliteren van een dialoog over
de toekomst van ons winkellandschap, kunnen we met
elkaar nadenken over relevante ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor de sector.
In 2011 schetste NRW drie relevante scenario’s. Als we
kijken naar de in hoog tempo veranderende economie
zien we dat het scenario ‘Hoop of uitverkoop’ momenteel
het meest plausibel is. Maar echte ondernemers zien altijd
kansen! Wat onze sector nodig heeft, zijn mensen met een
brede horizon. Veranderende tijden vragen om een nieuwe,
innovatieve strategie. Maar voor veel bedrijven is het nu
knokken om te overleven. Is het dan niet juist verstandig
om rustig aan te doen en vast te houden aan bewezen
successen? Wij denken dat oude waarden niet meer toereikend zijn. Wat is dan de juiste strategie om onze sector
naar nieuwe successen te loodsen?

Markthof, Hoofddorp

De Kloosterveste, Assen

Aftredend voorzitter Jan Willem Weissink geeft in zijn jaarrede een bespiegeling op de actuele context van de winkelmarkt en zal op basis daarvan een lijn uitzetten voor de
nabije toekomst.

Keynote
Kjell Nordström
Wij zijn trots als absolute
topspreker voor deze middag
Kjell Nordström te hebben
kunnen aantrekken. Dr. Kjell
A. Nordström is als econoom
verbonden aan het Institute
of International Business (IIB)
van de Stockholm School of
Economics. Zijn onderzoeks- en
adviesbureau focus ligt op het
gebied van bedrijfsstrategie,
multinationals en globalisering.
Als coauteur van de boeken
Funky Business en Karaoke
Capitalism staat hij in de top tien
van meest invloedrijke zakelijke
denkers in de wereld en roept hij
u op om de vaste patronen los te
laten en vrij te denken.

NRW Jaarprijs
Een hoogtepunt van het programma is altijd de
bekendmaking van de winnaar van de NRW
Jaarprijs. Dit jaar strijden vijf projecten om de
titel ‘beste winkelcentrum van Nederland’. Een
professionele jury onder leiding van Ron Cijs
heeft er weer een hele klus aan gehad om de
projecten te beoordelen op een groot aantal
criteria zoals marktpositionering, basics, performance, stakeholder value en duurzaamheid. Wie gaat er dit jaar met de fel begeerde
titel vandoor?
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Besloten gedeelte (voor leden)

NRW Marketingprijs
Na een succesvolle lancering in het jubileumjaar nu voor de tweede keer de uitreiking van
de NRW Marketingprijs.
Met deze competitie beoogt NRW in de
winkelvastgoedsector meer bekendheid
én erkenning te geven aan de marketingacties van winkelcentra. Welke marketingactie is er het beste in geslaagd om
het winkelcentrum zich te laten onderscheiden en te laten excelleren? Nieuw dit
jaar is dat u als publiek uw stem kunt uitbrengen
en zo een publieksprijs kunt toekennen. Vervolgens is aan juryvoorzitter Jacques Sinke de eer
om de jurywinnaar van de NRW Marketingprijs
bekend te maken.

13.00

n Ontvangst

13.30

n Aanvang ledenvergadering
◆ Ingekomen stukken en mededelingen
◆ Verslagen

a) verslag ALV 2011
b) Jaarverslag 2011
c) Financieel jaarverslag 2011
◆ Contributie en begroting
a) vaststellen contributie 2012
b) vaststellen begroting 2012
◆ Bestuurswisselingen
n Rondvraag en afsluiting besloten gedeelte
14.30

n Einde ledenvergadering

Openbaar gedeelte
14.15

n Ontvangst middagprogramma

15.00

n Opening en jaarrede ‘Winkelmarkt in tran-

sitie en de kansen voor de sector’ door aftredend NRW voorzitter Jan Willem Weissink
15.30

n Keynote: Kjell Nordström In het kader

van ‘Scenario’s….en dan?’ neemt hij u mee
in zijn visie over de veranderende consumentenmarkt, copycats en innovatie in tijden
van de crisis.
16.30

n Pauze

17.00

n Uitreiking NRW Marketingprijs
◆ Presentatie projecten
◆ Stemming publiekswinnaar
◆ Bekendmaking winnaar NRW Marketing-

Middenwaard, Heerhugowaard

prijs 2012 en publieksprijs
17.30

n NRW Jaarprijs
◆ Film nominaties
◆ Toelichting jurytraject 2012
◆ Bekendmaking winnaar NRW Jaarprijs

2012

De Promesse, Lelystad

18.15

n Borrel

19.15

n Diner

21.30

n Einde programma
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Aanmelden vóór 22 maart 2012

Locatie

U kunt zich aanmelden via de website
van NRW. De bijeenkomst bestaat uit 3
onderdelen: besloten gedeelte, openbaar gedeelte en diner. U kunt per onderdeel aangeven of u aanwezig zult zijn.

Congrescentrum NBC
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein
Website: http://www.n-b-c.nl/

Besloten gedeelte

Annuleren

Kosten

Het besloten gedeelte van de bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor
leden van NRW.
Graag zien wij uw aanmelding tegemoet vóór 22 maart 2012. Leden die
zich hebben ingeschreven voor het besloten gedeelte ontvangen begin april
de vergaderstukken.

Indien u na inschrijving onverhoopt verhinderd bent, dan kunt u uw deelname
kosteloos annuleren tot 22 maart 2012.
U kunt dit via email (info@nrw.nl) kenbaar maken aan NRW. Na deze datum
of bij no-show op de bijeenkomst zelf,
zijn wij genoodzaakt de aangegeven
bedragen in rekening te brengen.

NRW-leden kunnen gratis deelnemen
aan de drie onderdelen van het programma: besloten gedeelte, openbare
gedeelte en diner. NRW-leden kunnen zich niet kosteloos laten vervangen door hun collega (het lidmaatschap is persoonsgebonden). Wel
kunnen collega’s en relaties geïntroduceerd worden tegen niet-ledentarieven.

Contactadres
NRW Secretariaat

deelnamekosten (ex btw)

besloten gedeelte

openbaar gedeelte
zonder diner

openbaar gedeelte
met diner

NRW-leden

gratis

gratis

gratis

niet-leden uit bedrijven die lid zijn van NRW

niet toegankelijk

€ 295

€ 375

niet-leden uit andere bedrijven

niet toegankelijk

€ 495

€ 575
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