
MIDDAGPROGRAMMA 

14.30 u. Ontvangst

15.00 – 17.15 u. Inspiratiesessies

 'Meer klanten voor je winkel' • Marian Bekkers van Kooplust (NL) 
Is het vandaag de dag nog mogelijk de klant te verleiden tot een bezoek aan de winkel? Marian Bekkers (NL) van Kooplust helpt je om meer klanten aan te 
trekken én meer te verkopen. Met praktische tips waarmee je meteen aan de slag kan, want er zijn (nog steeds) allerlei kansen om klanten te winnen.

 'Customer Journey: Blijf je verwonderen!' • Anders Jansen van Flowresulting (NL) 
Wat maakt dat klanten zich verbonden voelen met elkaar, met medewerkers of met een handelszaak… Anders Jansen (NL) van Flowresulting leert je dat 
customer journey niet enkel het design van de klantbeleving is, maar ook employee journey, de mensen die het moeten waarmaken. 

 'De impact van nieuwe technologie op Customer Experience' • Sander Duivestein (NL)
Wat is de impact van technologie op mens, bedrijf en maatschappij? Voor Sander Duivestein (NL) is versnelde verandering de enige constante in het digitale 
tijdperk en moeten winkels geen weerstand bieden aan nieuwe technologie, maar deze juist aangrijpen om te veranderen … het digitaal darwinisme. 

 ‘De toekomst van retail in de kern’ • Jorg Snoeck (BE) van RetailDetail en Prof. Rogier De Langhe (BE)
Op zoek naar tips en advies voor het gemeentelijk retailbeleid? Dan moet je deze sessie kiezen. Jorg Snoeck van RetailDetail schetst de vele mogelijkheden en 
kansen voor vernieuwde retail in de kern. Prof. Rogier Delanghe geeft een inzicht in de toekomstmogelijkheden voor stads- en gemeentekernen. Verder delen 
Limburgse gemeenten hun ervaringen en inzichten.

17.15 – 18.00 u. Trendy buffet voor deelnemers dagprogramma

17.30 – 18.30 u. ‘Belevingswinkelen in de praktijk‘ • Hogeschool PXL - Expertisecentrum Innovatief Ondernemen
U bent retailondernemer en wenst meer in te zetten op klantenbeleving in uw fysieke winkel maar hoe begint u eraan? Heeft het zin om de concurrentie aan 
te gaan met e-commerce? Hoe kan u uw winkel innoveren en inspelen op digitale trends? Ontdek in deze workshop hoe u met concrete tips klantbeleving kan 
maximaliseren. Ga in interactie met de andere deelnemers en daag uzelf uit om uw klanten blijvend te verwonderen. Met best practices uit praktijkgerichte 
onderzoeksprojecten.

AVONDPROGRAMMA

18.00 u. Ontvangst 

19.00 u. Opening

19.05 u. Erik Gerits, gedeputeerde van Economie 
 meets Bart Lodewyckx, Gedelegeerd Bestuurder UNIZO Limburg

19.20 u. ‘Customer Experience Beyond Authenticity’ • Stefaan Vandist (BE) – trendwatcher 
Als toekomstverkenner helpt Stefaan grote en kleine organisaties documenteren wat er allemaal op ons af komt, en strategische innovatiepaden richting 
de toekomst te plaveien. Met klanten als Volvo Cars Nederland, de Europese Commissie, Eneco en Intergamma Belgium weet deze trendwatcher en 
innovatieconsultant als geen ander hoe je jouw zaak toekomstklaar maakt.

19.45 u. ‘Bringing Humanity Back to Business’ • Sydney Brouwer (NL) - dé goeroe van klantenbeleving
Deze energieke spreker geeft je nieuwe inzichten en prikkels over klantgerichtheid én vertelt je hoe je die concreet toepasbaar maakt in jouw onderneming. 
Aangevuld met voorbeelden, humor en prikkelende verhalen vertelt hij je meer over zijn persoonlijke missie: bringing humanity back to business. 

20.40 u. ‘Positive Disruption: the Blue Dot Consumer' • Ken Hughes (IE) - 's werelds meest toonaangevende  
 gedragsanalist van consumenten

Met zijn ervaring bij Unilever, 3M, Ikea, Coca-Cola, AXA en Heineken is Ken één van de meest gerespecteerde thought leaders op het gebied van 
consumentenmarketing. Hij is parttime professor over consumentengedrag, geeft TEDx-lezingen en wordt steevast tot beste spreker gestemd. Niet in het minst 
omwille van zijn gedachten verstorende content die je gegarandeerd zal inspireren.

21.45 u. Netwerkmoment met walking dinner en foodbeleving

24.00 u. Afterparty at Versuz


