STEFAAN BETTENS IS MASTER MARKETER 2018
Belgian Association Of Marketing huldigt CEO van Jet import NV
Stefaan Bettens - CEO van Jet Import NV - werd gisteren door de Belgian Association Of Marketing (BAM)
gehuldigd als Master Marketer 2018. Die titel bekroont ondernemers die het vak naar een hoger niveau
tillen en is een waardering voor een jarenlange inzet. Een kwaliteitsstandaard dus, met als doel de
ambassadeurs van het vak voorop te laten gaan. “Een hele eer,” weet Stefaan Bettens.
“Ik ben erg blij dat ik op deze manier jonge marketers met een passie voor het vak mee kan inspireren. We hebben
met Jet Import NV al een lange weg afgelegd. We zijn er in geslaagd om nieuwe productcategorieën te creëren in
bestaande segmenten, en zo het verschil te maken. Zo waren Corona en Desperados de eerste long necks bij de
bieren. Met Red Bull zetten we ook als eerste een energy drink in de markt, en met Bionade en Almdudler vallen
we op bij de softdrinks. Met Fever-Tree zijn we marktleider binnen de tonics, en in de snacking business zetten we
dan weer grote stappen met de proteïnebar Fulfil. Een slimme prijszetting was én is daarbij steeds key.”

Master Marketer is een actieve eretitel, en de genomineerden hebben een voorbeeldfunctie naar jonge marketers
toe. Stefaan krijgt de titel voor het bouwen aan internationale brands als Red Bull, Fever-Tree, Heineken, Bionade,
Corona, Almdudler, Sol Beer, Copperhead Gin, Armand de Brignac en zoveel meer. Een plek in de lijst met meest
begeerde werkgevers van België is dan ook geen verrassing.
Jet Import NV is de grootste importeur van internationale drankenmerken in België en Luxemburg. Het bedrijf gevestigd in
Lauwe importeert en verdeelt Red Bull, Fever-Tree, Sol Beer, Heineken, Bionade, Desperados, Armand de Brignac en tal van
andere merken. Brand building, dat is wat Jet Import onder leiding van Stefaan Bettens doet. Het bedrijf telt meer dan 100
werknemers en draait een omzet van 140 miljoen euro. Lees als: meer dan 100 miljoen verkochte blikjes Red Bull per jaar.
Met Fever-Tree is Jet Import NV ook marktleider bij de tonics. www.jetimport.be

