TRACE + TRACK

Zeitgeist Trendsessie
Zet in op de toekomst en krijg meer grip op deze tijd.
Een speciale heisessie voor midden en hoger management.
Je eigen product, branche en doelgroep ken je door en
door. Maar soms werkt die focus ook belemmerend.
Trace + Track kijkt naar de combinatie van het grotere
geheel van maatschappelijke veranderingen en de kleinere
beginnende trendverschuivingen. Deze combinatie vertelt
het verhaal van de toekomst van jouw branche en bedrijf.
Zet in op de toekomst en krijg meer grip op deze tijd. De
urgentie om vooruit te kijken is nu groter dan ooit. Een
extern gericht bedrijf heeft de toekomst.
Richt je blik naar voren en naar buiten! Om dat goed onder
de knie te krijgen, moet je eerst goed begrijpen wat er nu
speelt, waarom dat speelt en welke richting het op kan
gaan.
Trace + Track noemt het: The art of looking side-ways.
Deze sessie wordt aangeboden vanaf september. Een mooie manier om
een frisse start te maken na de zomer (en na COVID-19). Back in business!
Moncler x Graig Green
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Gestructureerd nadenken
over de toekomst
Turbulente en onzekere tijden maken het des te
belangrijker om te investeren in het doorgronden en
creëren van toekomstige ontwikkelingen.
Tijdens de Zeitgeist Trendsessie ga je met strategic
foresight aan de slag. Eén van de belangrijke bouwstenen
voor een flexibele en innovatieve organisatie.
Zo leer je als managementteam kansen en bedreigingen
zien en begrijpen. Je leert in te schatten wat relevant kan
zijn voor jouw business.
De toekomst laat zich niet voorspellen. Maar gestructureerd
nadenken over de toekomst geeft je inzichten voor het
uitzetten van je strategie als bedrijf.
Met strategic foresight bestudeer je niet alleen de toekomst,
je bent ook beter in staat om die toekomst zelf te creëren.
Je externe blik wordt een basisfactor waarmee je nieuwe
kansen in de markt eerder signaleert en kunt toepassen.

All our knowledge is
about the past, but all our
decisions are about the
future - Ian Wilson
Guillem Mudoy
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Inhoud
In de Zeitgeist sessie zoomen we in en uit, van groot naar klein en
andersom. Van maatschappelijke trends naar consumententrends en
markttrends.
Onderdelen:
A: Zeitgeist lezing
- We starten met een overzicht van de grote maatschappelijke
ontwikkelingen en branche specifieke trends. Ook kijken we naar wat
kleinere trends en waardeverschuivingen ons vertellen over de
toekomst. Trace + Track ontwikkelt n.a.v. deze kleine en grote
signaleringen een trendlezing die toegespitst wordt op jouw bedrijf.
B: Trend toepassing & Strategic foresight
- Wat zijn de belangrijkste trends die van belang zijn voor jouw
branche en bedrijf? En hoe maak je die toepasbaar? Op welke manier
implementeer je die in je product, dienst en communicatie?
In dit deel van de sessie gaan we gestructureerd nadenken over de
toekomst. Wat vertelt de analyse van de data ons? Wat gebeurt er als
we hier anders naar gaan kijken? Dit doen we door middel van een
gezamenlijke trendsessie.
De sessies kunnen online en offline plaatsvinden. Op kantoor of op een van onze bijzondere
vergaderlocaties. Voor online vergaderingen bieden we een speciale trendkit aan om thuis
mee aan de slag te gaan.
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Voor wie?
Deze sessie geeft je cruciale inzichten om je te helpen
betere keuzes te maken voor je bedrijf. Voor brand
managers, marketing managers, innovatie managers,
commercieel managers en communicatie managers.

Je wilt je huidige strategie herijken
Je kunt kritisch naar je eigen gedachtes kijken
Je wilt op meer vertrouwen dan alleen ‘onderbuikgevoel’
Je bent niet bang om van mening te veranderen
Je leert omgaan met onzekere tijden en flexibele scenario’s
Je wilt dat iedereen in je team/bedrijf een open blik naar de
toekomst heeft
Je wilt trends kunnen vertalen naar praktische toepassing

studio Akatre
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Over ons
MARRE + SASKIA

Wij zijn een fijne combinatie van creativiteit, strategie, humor,
structuur en intuïtie. Al jaren werken wij voor klanten zoals
Albert Heijn, KPN, Manpower, RTL, Etos en de Gemeente
Amsterdam.
Wij zijn gespecialiseerd in het vertalen van trends naar
praktische concepten. Wij helpen bedrijven anders te leren
kijken, voelen en toepassen. Met verrassende keynotes &
workshops inspireren wij onze klanten en laten we je de
wereld met andere ogen bekijken.
Wij werken samen met een netwerk van professionals die
voor ons spotten en ontwerpen.
www.traceentrack.nl
contact@traceentrack.nl
Kantoor:
Gilles van Ledenberchstraat 76,
Amsterdam

