
Curriculum vitae

Rudy Deighton is een pionier, designer en specialist in het ontwerpen van o.a. brand, 
marketing, communicatie & social media concepten en architect van diverse succesvolle 
formules. Waarbij een "Legacy" (nalatenschap) en het bieden van een uniek business & 
online strategie zijn gekoppeld aan concepten die als een rode draad door zijn werk loopt. 

Hieronder een klein overzicht van alle concepten en projecten  die, gedurende zijn levens-
loop altijd zelfstandigheid zijn ontwikkeld, bedacht, gerealiseerd en gecoördineerd. 90% 
van al deze projecten bestaan tot op heden nog steeds, en zijn zeer succesvol en 
winstgevend. 

1980-1984 
Juwelierketen “ Paul van Zeeland “ 

Deighton behaalde 25 jaar geleden alle diploma’s op het gebied van goud-zilver– en edel-
smederij, horlogemaker en het certificaat Juwelier. Had de visie om een keten van 
juwelierszaken landelijk te lanceren voor de “ gewone “ burger/consument “ gekoppeld 
aan goedkope betaalbare producten en een snelle omzet op de werkvloer. In Veenendaal 
werd de eerste zaak geopend, na 2 jaar werd het project & idee overgenomen door de 
marktman Paul van Zeeland (Juweliersketen Paul van Zeeland), die de formule (7 winkels) 
succesvol heeft uitgerold in Nederland. 

1982-1983 
27MC Concept
Voor Neelie Smit Kroes, de toenmalige Minister van Verkeer en waterstaat heeft Deighton 
het 27MC project gelanceerd via alle postkantoren, en gelijktijdig de zilveren & gouden 
27MC-hanger ontworpen. 

1983-1987 
Voor Kluwer en Bertelmans heeft hij een verkoopstrategie ontworpen in Nederland, België 
& Duitsland en 165 acquisiteurs opgeleid, getraind en begeleidt in de verkoop van exclusieve 
encyclopedieën en andere boeken reeksen. 

1987-1989 
Voor de toenmalige Veronica Organisatie heeft hij een uniek community acquisitie concept 
ontworpen en gerealiseerd en heeft de omroep van 60.000 leden naar 300.000 leden 
gebracht binnen 12 maanden. 

1990-1992 
D.P.P. Meubelen (vestigingen in Elst, Tiel en Ede) 
Deighton is de bedenker van D.P.P-Meubelen (Deighton Prettige Prijzen), designmeubelen van 
alle bekende Topmerken tegen betaalbare prijzen.  

1992-1998 
De Straat Af
Voor de gemeente Nijmegen heeft hij het project DSA  ontworpen, begeleidt en gecoör-
dineerd. DSA “ De Straat Af “ zorgde ervoor tijdens de 4-daagse dagen, dat dronken gasten 
of vervelende jongeren werden afgevoerd en opgevangen in een speciaal neergezet en 
afgezonderd uitgaansgedeelte van 3000 m2 “het Kolpinghuis “ en daar werden 
beziggehouden met dance, muziek en entertainment. Het project werd geheel gefinancierd 
door de gemeente Nijmegen. Deighton heeft dit project 8 jaar uitgevoerd. 



1993 
Mysterland Houseparty Concept. 
Verder is Deighton de geestelijke vader & bedenker van de meest succesvolle Nationale en 
Internationale dansformule; “ Mysteryland “ waaruit verder Black & White Sensation, 
Dance Valley en Lowlands is ontstaan, etc . Die tot op heden een enorme invloed heeft op 
jongeren, muziek, horeca en de entertainment sector met een gigantische omzet. 

1991-2006 
Indonesische productenlijn Toko Lien 
Deighton heeft aan de wieg gestaan van het Foodlabel Toko lien , 2500 originele Indo-
nesische producten, deze producten werden verkocht door zijn verkoopteam en een 
unieke ontwikkelde verkoopformule, thans verkrijgbaar in 6000 supermarkten en 800 
toko’s in Nederland. De gedachte achter dit succes is om de derde generatie Indonesische 
Nederlander de authentieke kookkunst en gerechten eigen te maken en door te geven aan 
hun kinderen.  

2006-Heden
Diverse online marketing projecten vanuit Delta Media GBE.
Rudy Deighton is een visionair wanneer het gaat om het creëren van bijzondere brand & 
marketingstrategieën, promotionele concepten, online business & netwerk events, etc…. Zijn 
visie en verkoopstrategieën zijn uniek en onderscheiden zich van anderen. Deighton heeft 
concepten ontworpen voor o.a; Zuid Afrika, Zwitserland, Air France KLM en multinationals. 
En business plannen in de golf, voetbal, muziek, luxury, game en expo industrie voor o.a.; 
Expo 2020 Dubai, Kamaliya, Miljonair Fair, United Vansen en Emirates Invitational Golf. 

De laatste 10 jaar houdt Deighton zich naast zijn core-business bezig met het Delta Media
Platform en het fenomeen "Social Media, Internet & online websites en platformen" d.m.v. 
crossmedia en newmedia technologie.(SEO/SAA, webdesign, hosting & structure, online 
launches, viral marketing, seo, cms, digital video content, community en online platforms)  

Meer informatie.  

Naam:        E.R.Deighton
Adres:  
Postcode:      
email:           

mobiel: 

    Hogeweg 15a
6621 BM, Dreumel 
rudydeighton@deltamediagbe.com 
rudydeighton@hotmail.com 

 0031(0) 6 22 709 688 

Opleiding:      Mavo 4, MTS opleiding & diploma
Juweliers Vakshool Schoonhoven
Juweliersdiploma, Meesterteken goud & zilver(smid) en horlogemaker 
Nima A, B, C

Nationaliteit:  Nederlandse
Gehuwd:

        

Samenwonend
Kinderen:        
Hobbies:         

Geen
Golfen, dieren, schaken  

Specialiteit: Brand & Marketing Concepten, Online Strategie Concepten, Adobe, Adobe Flash, 
Adobe Acrobat pro, SEO, Photoshop, Ulead & Adobe Video Design, Powerpoint, 
Keywords Analysis & Research, Microsoft Office, HTML, Wordpress, Webdesign, 
Hosting, SEO, Pluginns, Web security, Online Statistics, Ratings, Social Media, Web 
traffic, Launches, Events, Press, Distribution, Online Content, Web Maintenance,
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