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250.000 redenen om met Gondola te werken voor retail & FMCG.

Hoe bereidt u zich voor op 2021? Door uw teams de juiste tools aan te bieden.
De toekomst van retail & FMCG ligt in het geïnformeerd en geïnspireerd 
zijn, maar ook in netwerken (digitaal en/of hybride met enkele covid-proof 
fysieke opportuniteiten), en blijvend leren. Gondola Academy biedt de beste 
opleidingstrajecten in retail & FMCG.

Uw sales, marketing, catman, CEO of GM zal een all-in one oplossing nodig 
hebben, van het hoogste niveau.

Dat is precies wat Gondola u in 2021 biedt: een volledige toegang tot ‘s lands 
beste evenementen, opleidingen en media op het gebied van retail en FMCG, 
met de meest actuele tools inzake covid. Gebruik de grootste community zowel 
on- als offline om uw resultaten in 2021 een boost te geven.

Gondola biedt u en uw team een snelle en eenvoudige toegang tot ‘s werelds 
beste media-, content-, opleiding- en netwerkplatform in België: activeer uw 
“Gondola Professional Membership” vandaag nog en laten we, samen, uw 
organisatie naar ‘the next level’ in retail tillen.



Geef uw medewerkers de kans om:

1
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Zich te informeren : ze blijven dagelijks op de hoogte van wat elke professional 
in retail en consumptie moet weten door onbeperkte toegang tot het gondola.
be platvorm en gondola-publicaties.

Hun professioneel netwerk uit te breiden : krijg de kans om deel te nemen 
aan de belangrijkste events in onze sector, krijg toegang tot de ‘members-
only’ sessies van Gondola Society en volg interessante live sessies met (inter)
nationale sprekers.

Bij te leren om hun professionele impact te verhogen voor uw bedrijf : uw 
medewerkers krijgen toegang tot alle open opleidingen van Gondola Academy, 
maar ook seminaries, negotiation summit, verscongres, enz. 

www.gondola.be/promember



Overzicht
Professional pack

Gondola Society 
Company membership

Gondola Society 
Events & webinars

Gondola Society 
Expert groups

2. Society

Congress Open CoursesMasterclass

3. Academy

Dagelijks toegang tot PLUS 
artikelen op gondola.be

Information

Network & Exchange

Learning

Maandelijks Gondola magazine 
(9x/j) + Special Editions

Market Data 
(The Essentials)

1. Magazine

LIVE
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Gondola Print
  Gondola Magazine (9x/jaar)

    

Specials Editions
  Gondola People (1x/jaar)
  Gondola Global (1x/jaar)

Gondola Online
  Toegang tot  + PLUS   artikelen op gondola.be
  Gondola Newsletter (2x/week)

Market Data (The Essentials)
  VOL I : Shopper Marketing Report
  VOL II : Instore Promo (couponing) Report
  VOL III : Retail Scan (Marktaandelen retailers)
  VOL IV : FMCG Report (Evolutie per categorie)

Het lectoraat van Gondola? Dat is een actieve gemeenschap van tienduizenden professionals uit 
de retail. Verantwoordelijken in de food- en non-food centrales, uitbaters of verantwoordelijken 
van winkels of afdelingen, maar ook managers en leveranciers van verse en FMCG-producten, en 
opinieleiders. Hun raakpunt? Het zijn allemaal beslissingsnemers, elk op hun niveau. Hen raken, hen 
bereiken, via een gespecialiseerd medium als Gondola, dat is een échte meerwaarde voor uw merk.

Overzicht  Magazine

www.gondola.be/magazine

1



Gondola Society
  Plenaire sessies (Keynotes)
  Society Ateliers (Werkgroepen)
  RET-Talks (CEO only)
  LIVE (webinars)

Gondola Evenementen
  Gondola Day (twv 445 euro)
  Gala Night
  Golf Cup

   

Storecheck evenementen
  Personality of the Year
  Verscongres  

Overzicht  Society

www.gondola.be/society
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De waarde van Gondola Society:
• Netwerk bestaande uit +300 leden met TOP-functies (c-level) actief binnen Retail en Consumer Goods
• Netwerk vertegenwoordigt een omzet van meer dan €50 miljard in BE
• 80% van het Belgisch Retaillandschap is lid van Gondola Society
• Toegang tot unieke cijfers dankzij samenwerking met Nielsen en GFK

LIVE



Gondola Academy Congres
  Sales & Nego Summit
  Trade & Shopper congres
  Vers congres
  Info Session Retail report  

   (update Market Shares)
  Info Session FMCG report  

    (FMCG Category evolutions)

   
Gondola Academy Masterclasses
  How to negotiate in the new normal with Delhaize
  How to negotiate in the new normal with Carrefour
  How to negotiate in the new normal with Colruyt

Gondola Academy Open Courses
  Into retail
  Promotion Analysis
  Pricing Analysis
  New Product Launch
  Shopper Marketing
  E-commerce China
  E-commerce Google analytics
  E-commerce Social media selling
  E-commerce privacy
  E-commerce Cross border sales
  Demand planning
  Promofolder & direct mails
  SEO: How to
  SEA: How to
  Performance Marketing

Overzicht  Academy

www.gondola.be/academy
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Wat is Gondola Academy?
• Een kennis centrum voor professionals in retail en consumer goods.
• Unieke kennis door een combinatie van exclusive partnerships (nielsen, gfk, ...) maar ook eigen marktdata.
• Kennis delen door opleidingen, incompany sessies, congressen, en consultancy / strategische opleidingen.
• MBA programma’s met Solvay, VUB, ...



Uw professional 
membership wordt 

gefactureerd in 
functie van het aantal 

kaderleden in uw 
onderneming

Pricing 
Professional 
membership

www.gondola.be/promember

Members

<20

<50

<200

>200

Society AcademyMagazine

# 
print 

magazine

#
 +plus 

gondola.be

# 
Society 
plenair

# 
RET 

Talks

# 
Live 

(web)

# 
Ateliers

# 
open 

courses

# 
Congress

# 
Master- 

class

5 20 3 1 20 2 2 2 1

10 50 3 1 50 2 2 2 1

15 200 3 1 200 3 2 3 2

25 NO LIMIT 3 1 NO LIMIT 3 2 4 2

Pricing

7.500 €

12.000 €

25.000 €

50.000 €

Magazine Verzendingen binnen België. Voor verzendingen buiten België, supplement van 25€ / verzending / jaar.

Belangrijk

Society Geldende voorwaarden ivm membership blijven van toepassing.

Academy Volgens # beschikbare plaatsen

Contact en meer info: promember@gondola.be




