De stralende glimlach van Planet Parfum

Claudine Lachman (50)
Is: Directeur-generaal van
Planet Parfum
Vrije tijd: Familie, vrienden,
shopping

Claudine Lachman is de nieuwe directeurgeneraal van de parfumerieketen Planet Parfum, die 76 verkooppunten telt in België en
Luxemburg. Lachman, een jonge vijftiger, is
tandarts van opleiding. “Ik heb dat beroep 7,5
jaar uitgeoefend, maar op een mooie dag heb ik
besloten om ermee op te houden omdat ik tot
het besef kwam dat het de handel was die me
pas echt boeide.”
Lachman stamt uit een winkeliersfamilie en
met haar medische achtergrond was het niet
meer dan normaal dat ze haar nieuwe carrière
begon in de farmaceutische sector. Eerst was
dat bij Sanofi en vervolgens bij GlaxoSmithKline, waar ze zich bezighield met de lancering van Lactacyd Femina (vrouwelijke hygiëne), dat nog altijd marktleider is in zijn segment. Om de managementbagage die ze bijeengesprokkeld had wat aan te vullen, ging ze
tegelijk bij Solvay een masteropleiding management volgen.
De tweetalige Brusselse werd benoemd tot
commercieel directeur voor België en Nederland van GSK Consumer Health en vervolgens

door Novartis weer bedankt voor haar diensten. Ze werd in 2002 opgevist door Omega
Pharma. In januari 2008 werd ze benaderd door
Carrefour, dat haar het departement drogisterij, parfumerie, hygiëne en baby wou toevertrouwen. “Ik heb die functie aanvaard omdat
ze me toeliet om de wereld van de grootdistributie en van de onderhandelingen, en ook het
dagelijks management van een winkel, te leren
kennen.” Dat ze nu de Franse distributeur verlaat, is niet het gevolg van de herstructureringen. “Ik ben altijd al dol geweest op het wereldje van de parfums”, zegt Lachman. Haar opdracht? “Planet Parfum nieuw leven inblazen
in een zeer concurrentiële omgeving.”
Lachman wil geen prijzenoorlog ontketenen.
“Maar ik wil onze sterke punten naar voren
schuiven: de schoonheidsinstituten, het advies,
het aanbod (exclusieve merken, producten zonder parabeen, enzovoort) en onze klantenbindingsprogramma’s.” De winkels een nieuwe
look geven en de opening van twee nieuwe winkels per jaar behoren ook tot haar prioriteiten.
S.V.D.

Schermen met merken

Annick Mottet (46)
Is: Advocaat en voorzitter van
de European Communities
Trade Mark Association
Vrije tijd: Skiën,
bergwandelen

“Intellectueel bijzonder verrijkend”, zegt Annick Mottet over haar benoeming als voorzitter
van de drukkingsgroep ECTA, de Europese beroepsvereniging van merken- en modellengemachtigden. “Het is ook interessant voor onze
klanten”, zegt de partner in het advocatenkantoor Lydian. Daar is ze specialiste in intellectuele eigendom.
Haar mandaat van twee jaar laat haar toe om
kennis te nemen van de vooruitgang die geboekt
wordt door de Europese Commissie. De vereniging, die zowat 1500 advocaten, bedrijfsjuristen en merkenconsulenten groepeert, volgt
de evolutie van de Europese reglementering in
intellectuele eigendom op de voet en hoopt intussen ook een vinger in de pap te hebben.
“Wij zijn mensen van de praktijk en we willen het systeem verbeteren. We hebben een
evenwichtige visie op de intellectuele eigendom. Dat is een belangrijk mechanisme dat bijdraagt tot de concurrentiekracht van de ondernemingen. Tegelijk vormt het ook een rem
op het vrij verkeer van de producten. Er moet
een evenwicht zijn tussen beide.”
Toen Mottet de Luikse universiteit verliet,

ging ze aan de slag bij het advocatenkantoor
Franchimont in Luik, maar kwam al snel terecht
in het prestigieuze Europacollege in Brugge.
“Jammer voor Franchimont, maar ik heb daar
een mooie Deen ontmoet”, lacht ze. Het koppel
vestigde zich in Brussel en Mottet ging werken
bij het kantoor Stibbe, dat toen net opgericht
was. Ze werkte er samen met Jean-Pierre Fierens en werd er partner in 2000. In 2006 stapte
ze over naar Lydian om er een nieuw departement uit te bouwen.
Haar eerste dossier over intellectuele eigendom werd haar al meteen na haar aankomst in
de schoot geworpen. Een van de advocaten werd
naar New York gezonden en ze kreeg een van
zijn dossiers in handen, een zaak die aangebracht was door de Zwitserse federatie van de
horloge-industrie. Sindsdien blijven de Zwitserse uurwerkmakers haar hun vertrouwen
schenken. Dat is overigens een (bijna) onuitputtelijke bron van geschillen. En dat is niet de
enige. De farmagroep Johnson & Johnson en
luxemerken als Gucci, Prada en Burberry behoren ook tot de cliënten van de advocate.
G.Q.
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