
Nieuws: Dubois start nieuw bedrijf; Dutch Media past salesteam 

aan 

 

Salesdirector Jaap Dubois is opgestapt bij handelsorganisatie 

Dutch Media Trade (DMT). Per 1 januari 2008 start hij met vijf 

à zes anderen een nieuwe in entertainment gespecialiseerde 

handelsorganisatie. Rondom deze onderneming worden ook de 

namen van Tom Tromp (nu nog salesmanager DMT) en Cees van der 

Zijl (commercieel directeur MultiMedia International) genoemd. 

Dit wordt door Dubois niet ontkend, maar hij wil pas in een 

later stadium concreter worden. Ook of het om hetzelfde 

bedrijf gaat als waarover Willem Sonnemans vorige week sprak 

toen zijn vertrek bij Disky bekend werd, wil Dubois nog niet 

bevestigen. Hij meldt op dit moment alleen dat het nieuwe 

bedrijf zal bestaan uit mensen ‘met veel expertise op 

verschillende werkterreinen binnen de entertainmentbranche’, 

dat de club ‘het anders gaat doen’ en dat uit navraag bij 

relaties is gebleken dat binnen de entertainmentbranche 

‘absoluut ruimte en behoefte is’ voor nóg een 

handelsorganisatie. Het ligt volgens Dubois voor de hand dat 

de organisatie zal gaan opereren vanuit het noorden van 

Nederland, evenals zijn vorige werkgevers Foreign Media Group 

en DMT. 

 

Dutch Media heeft de organisatie inmiddels aan de nieuwe 

situatie aangepast. Het bedrijf spreekt in een persbericht van 

een ‘uitbreiding van de sales- en marketingactiviteiten’ in 

verband met een ‘explosieve groei’. In de structuur is Martijn 

Griffioen, tot voor kort commercieel directeur van de 

uitgeverij Dutch Media Uitgevers, als commercieel directeur 

verantwoordelijk voor zowel de uitgeverij als de 

handelsorganisatie van Dutch Media. Hij bedient in deze 

functie de key-accounts in het boekhandelskanaal, het 

tijdschriftenkanaal en een selectie van niet-traditionele 

verkoopkanalen. Marianne Slagter, tot voor kort inkoopmanager 

van Dutch Media Trade, wordt per direct algemeen manager van 

de handelsorganisatie. 

 

Per 1 januari 2008 is Edward Lans (ex-Company Of Books) 

benoemd als salescoördinator. Daarnaast is er bij Dutch Media 

een vacature voor een sales- en marketingcoördinator die zowel 

de traditionele als niet-traditionele verkoopkanalen bedient. 

Britt de Wit, salesmanager bij NL Media Groep, wordt 

verantwoordelijk voor de sales van de producten van Dutch 

Media naar de supermarktkanalen en overige niet-traditionele 

verkoopkanalen. Frank van Bussel tot slot is verkoopleider en 

geeft sturing aan een team van 15 vertegenwoordigers die voor 

Dutch Media vanaf heden ook 2.500 vaste verkooppunten in de 

Benelux bedienen. 

https://www.wernerbros.biz/werk/nieuws-disky-en-willem-sonnemans-beeindigen-dienstverband-muziek-en-beeld/

