
meer dan een business club
de boeiendste plek van ’t Stad

Een ledengenootschap met bruisende activiteiten en 
boeiende ontmoetingen in besloten, historische salons
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Root session - maandag 11 december, 19:30 
Een inleiding met een overzicht van de technologieën 
met alle sprekers van de verschillende sessies: 
Internet of Things - Big Data - artificieële Intelligentie - 
Blockchain - Virtual Reality - Mobility

Management track Innovation track

Digitalisering - woensdag 24 januari, 19:30
vloek of zegen? 
Brand Building, Reputation Destruction.

AI & Robotics
AI is er reeds: Klantendienst via chatbots en Robotic 
Accounting, en nu verder ...

GDPR
GDPR (General Data Protection Regulation), geen enkel 
bedrijf ontsnapt er aan.

Antwerp in the digital age 
Wat zijn de toepassingen in Antwerpen, hoe hieraan 
meewerken, hoe benutten.

Sociology 
Digitale technologie en de impact op de maatschappij.

Internet of thing - dinsdag 6 februari, 16:00
Information is the new currency.

Big data
Wat heb u tegen Big Data als het 1 week op voorhand uw 
volgende hartinfarct voorspelt? Of binnen uw bedrijf uw 
cash probleem voorspelt en … oplost.

Blockchain
Disruptie binnen de banken, en daarna al de rest. Kan 
Blockchain alle vertrouwen digitaliseren?

XR
De derde dimensie in ontdekken, na de microscoop en de 
telescoop.

Mobility
Het fileprobleem eenvoudig opgelost: geoptimaliseerd 
verkeersstromen en zelfrijdende auto’s.

#Management & innovation sessions

digital
technology

“If you think Digital Technology is not for you 
Try leaving it to your competitors”

Dit najaar een een reeks sessies rond Digital Technlogies en de impact op uw bedrijf: zowel qua technologie als 
management.

Technologie faciliteert innovatie en samenwerking. Om innovatie te kunnen realiseren, zullen bedrijven ‘slimme 
keuzes’ moeten maken. Welke technologieën gebruiken grote bedrijven zoals google, amazon maar ook andere 
multinationals zoals banken en industrie om hun business te laten groeien?

Komende jaren zal customer engagement, de user-expierence en de kwalitatieve service nog belangrijker worden. 
Dit najaar overlopen we enkele van deze technologieën, sprekers met ervaring leggen uit wat het juist is, hoe deze 
te gebruiken vanuit een management point-of-view.


