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“We houden niet van hun 
geluid en gitaarmuziek 
heeft zijn tijd gehad”

Decca record 
rejecting The 
Beatles in 1962



“Vliegtuigen zijn 
interessant speelgoed  
maar ze hebben geen  
enkele militaire waarde.”

Ferdinand Foch,  
Franse professor Militaire Strategie.



“Ik denk dat er een 
wereldmarkt is voor 
misschien vijf 
computers”

Watson, IBM-baas, 1943
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welke wow factor 
gaat u 

toevoegen aan 
uw evenement? 

Centrale concept

Klantbeleving
Marketing

Voor/Napret

Onderdelen
Naam
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