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Personalia 

Naam   Lainé 
Voornamen  Michèle  
Adres   Marchanthof 61  

1067 MG Amsterdam 
E-mail   mlaine@xs4all.nl 
Telefoonnummer 020-614 69 19  
Mobiel    06-515 04 884 
Geboortedatum 8 april 1958  
Nationaliteit  Franse en Nederlandse 
 

 

Werkervaring 

2001-heden  Public Relations Manager bij Sopexa 
(Frans) marketing & communicatiebureau gespecialiseerd in Food, Wine & 
Lifestyle (klanten uit onder meer Frankrijk, Spanje en Chili). www.sopexa.com  

 
 
Huidige werkzaamheden: 

 Advies/ontwikkeling/uitvoering van resultaatgericht strategische communicatieplannen om 
de naamsbekendheid/merkloyaliteit/imago van producten/diensten te beïnvloeden in 
opdracht van voor onze klanten; 

 Pro-actief en consistent persbeleid: persberichten, persbijeenkomsten, persreizen in 
Frankrijk/Spanje en goede contacten onderhouden met journalisten en bloggers (met name 
food,wine en lifestyle pers); 

 Contentmarketing/storytelling: redactie van diverse teksten (nieuwsbrieven, uitnodigingen, 
advertorials, persberichten, persdossiers , webteksten etc.); 

 Eventmanagement: organisatie van succesvolle events voor diverse doelgroepen (B2B & 
B2C): productintroducties, seminars, proeverijen, workshops, beurzen, pers- en 
handelsbijeenkomsten etc.; 

 Aansturen van externe leveranciers (locaties, fotografen, reclamebureaus, copywriters etc.); 

 Sponsoring & joint ventures: kansen identificeren en beoordelen; 

 Marktontwikkeling/trends en actualiteit volgen en deze vertalen naar relevante PR-
mogelijkheden; 

 Reageren op de media (ook op eventuele negatieve berichtgeving); 

 Contact onderhouden met netwerk: opdrachtgevers, leveranciers, pers, collega’s en overige; 

 Begeleiding van HBO en universitaire stagiaires. 
 

In 2012 stond ik op de lijst van de invloedrijkste mensen in de wijnsector (in Nederland) van het 
tijdschrift voor wijnliefhebbers Wine Life. In maart 2016 stond ik vermeld als één van de “most 
significant PR person” in een artikel van “Who is who in the Netherlands” in Meinigers Wine Business 
International. Deze lijsten worden samengesteld n.a.v. aanbevelingen van mensen uit de branche. 
 

Gedreven, ondernemend en 

doelgericht 

Sociaal vaardig en zorgzaam 

Flexibel en probleemoplossend 

Autonoom maar houdt van 

teamwork 

Stressbestendig 

Klantgericht en diplomaat 

Creatief 

http://www.sopexa.com/


 

1989-2001 Public Relations Manager/Guest Relations Manager bij het Renaissance 

Amsterdam Hotel http://www.renaissanceamsterdam.nl 

1986-1989 Public Relations/Guest Relations Officer bij het Amsterdam Sonesta Hotel 

(later Amsterdam Renaissance Hotel) 

Werkzaamheden: 

 Ontvangst & begeleiding van VIP’s (beroemheden) en “regular guests”; 

 Organisatie van cocktail parties voor VIP’s & “regular guests”;  

 Persbeleid: persberichten schrijven en verspreiden (database pers bijhouden) , 
persmonitoring en persartikelen intern verspreiden, contact onderhouden met de media en 
deze uitnodigen voor rondleidingen, lunches  & (culinaire) events in het hotel (heel veel 
aandacht in de pers na de brand in de Koepelkerk en restauratie ervan door pro-actief 
persbeleid) en lezersacties (op maat gemaakte arrangementen voor lifestyle bladen); 

 Bedenken van onderwerpen en aansturen van copywriter/drukker van het “Renaissance 
Nieuws Bulletin” (werd gestuurd naar de relaties van het hotel); 

 Meedenken over Food &Beverages  acties (bv.foodfestivals, themaweek), coördinatie en 
promotie ervan in samenwerking met de afdelingen Food & Beverages; 

 Kansen identificeren en beoordelen voor sponsoring en joint ventures; 

 Interne PR: nieuwsbulletins voor personeel, rondleidingen en informatie verspreiden over 
het hotel aan nieuwe medewerkers, meehelpen/coördinatie personeelsfeesten. 

 

1983-1986 Assistant Front Office Manager bij het 5 sterren Renaissance Hotel (voorheen 

Sonesta)  

1981-1983 Receptioniste bij het 5 sterren Amsterdam Sonesta Hotel 

1981 Receptioniste bij het 4 sterren Park Hotel 

1980 Informatrice bij de VVV Amsterdam 

 
Talen 
 
Frans   Moedertaal 
Nederlands  vloeiend in woord en geschrift 
Engels   vloeiend in woord en geschrift 
Duits   redelijk in woord en geschrift (de laatste jaren weinig gebruikt) 
Spaans   momenteel bezig met een avondcursus  
 

Computerkennis en Social Media 

MS Word, Excel, Power Point en Outlook. LinkedIn en Facebook 

 

 

http://www.renaissanceamsterdam.nl/


 

Opleidingen 

2000-2013 Diverse seminars op het gebied van marketing, communicatie en persbeleid 

(certificaat behaald)  

1992 Cursus “Perfect Nederlands schrijven” (certificaat behaald)  

1990-1991  Public Relations opleiding PR-A bij Stichting Reclame & Marketing (SRM) 

(Diploma behaald) 

1980   Cursus Duits bij het Goethe-Institut Amsterdam 

1978-1979  Algemene vakopleiding VVV-informatrice (diploma behaald)  

1978   Typecursus (certificaat behaald) 

1977-1978  Cursus Nederlands bij Stichting Centrum Buitenlanders (certificaat behaald) 

1969-1977  Middelbare school in Frankrijk ter voorbereiding op het Baccalauréat (VWO)  

1963- 1969  Basisschool in Frankrijk 

 

Testimonials 

“A special thanks to you Michele. Once again, you surprised us by finding the best restaurants, a nice 

variation of inputs and visits and showing your true talent as a guide. We will miss you if the campaign is 

not prolonged”: Marlene Smidt Hertz, wijnjournaliste uit Denemarken. 

“It was an extremely enjoyable trip.  Michèle you are a real Fairy and you always amaze us with a 

wonderful surprises”: Gerard Basset; beste sommelier UK. 

‘’It has been a splendid trip. A special thanks to you Michele: My dear, you have done such a great job to 

make everything so exciting and comfortable for us. I hope we remain and see again sometime in the near 

future”: Hendrik Thoma, sommelier Duitsland. 

‘’Michèle, ce petit mot pour vous remercier et féliciter au nom de l'IDAC pour cette très belle première 

phase de l'opération séduction 2013 des barmen et de la sommellerie néerlandaise. L'organisation, le 

cadre mais aussi et surtout la haute qualité des participants me font dire que c'est une belle operation”: 

Vincent Boulard, Algemeen Directeur Calvados Boulard en Communication Directeur Spirit France. 

‘’ Lieve Michèle, hartelijk dank voor je gastvrijheid en voor de goede organisatie van de meer dan 

fantastische lunch in deze bijzondere omgeving.Tot gauw, ik houd je op de hoogte van de publicatie”: 

Sonja van de Rhoer, culinaire journaliste Trouw. 

https://www.linkedin.com/in/michelelaine1/nl 

 

  

https://www.linkedin.com/in/michelelaine1/nl

