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OCHTEND PROGRAMMA
10:00 – 11:00 uur

Inloop en ontvangst met koffie/thee

11:00 – 13:00 uur

Van digitaal denken naar digitaal ondernemen met
• Keynotespreker Marcel in’t Veen, trendwatcher Google Nederland over de
laatste digitale trends en technologie van Google en de kansen van het internet
om je bedrijf te laten groeien. Aan de hand van de documentaire “Moments”, een
verhaal over ondernemerschap in een snel veranderende digitale wereld.
• Boarders not borders. Op je skateboard van het Drentse Ansen naar Kaapstad.
Skater Pim van der Wardt gaat het doen. Hij gaat 13.000 kilometer en 8
maanden lang skateboarden en maakt daarvan een documentaire. Zijn reis
wordt een spannend avontuur zonder vervoer en helemaal alleen. Met een
skateboard, een videocamera, drone en GoPro door Afrika. Pim gelooft dat je je
dromen kunt realiseren zolang je nooit opgeeft.
•

•

13:00 – 14:00 uur

Workshop DaarOM/ Google “See Think Do, altijd op het juiste moment
aanwezig met de juiste boodschap!”
In deze workshop leer je hoe je de online zichtbaarheid en naamsbekendheid
van je bedrijf kan vergroten. Zodat meer klanten je bedrijf vinden via internet.
Workshop Flinth/ MKB-Noord “Laat technologie werken voor je business!”
In een wereld van bijna grenzeloze (online) mogelijkheden is het een uitdaging
om te bepalen welke technieken jouw onderneming verder kunnen brengen. In
deze workshop laten we je kennis maken met tools die laten zien welke techniek
je kunt gebruiken om je bedrijfsmodel en klantervaringen te verbeteren.

Lunch op het inspiratieplein

Ga zelf aan de slag op het technologie inspiratieplein met:
o Virtual Reality
o Robotisering
o 3D-Printing
o Drones
o Mobiel zakendoen
o Sociale Media
o Software technologie
o Online Marketing
o Cyber Risk, Privacy valkuilen, Internetfraude
o Online video
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MIDDAG PROGRAMMA

13:00 – 14:00 uur

Lunch op het inspiratieplein

14:00 – 15:45 uur

Van digitaal denken naar digitaal ondernemen met
• Keynotespreker Gerard Duursma, online marketeer en trendwatcher
bespreekt de allernieuwste trends en innovaties en zal onder de noemer “oude
marketing werkt niet meer” de bezoekers bewust maken van de veranderende
omgeving waarin bedrijven zich bevinden.
• Digitale (startup) kampioenen op het podium aan het woord; vanuit het
programma IkBenDrentsOndernemer.nl vertellen ondernemers hun verhaal
over ondernemerschap.
•

•

15:45 – 17:00 uur

Workshop DaarOM/ Google “See Think Do, altijd op het juiste moment
aanwezig met de juiste boodschap!”
In deze workshop leer je hoe je de online zichtbaarheid en naamsbekendheid
van je bedrijf kan vergroten. Zodat meer klanten je bedrijf vinden via internet.
Workshop Flinth/ MKB-Noord “Laat technologie werken voor je business!”
In een wereld van bijna grenzeloze (online) mogelijkheden is het een uitdaging
om te bepalen welke technieken jouw onderneming verder kunnen brengen. In
deze workshop laten we je kennis maken met tools die laten zien welke techniek
je kunt gebruiken om je bedrijfsmodel en klantervaringen te verbeteren.

Netwerkborrel op het inspiratieplein & DJ

Ga zelf aan de slag op het technologie inspiratieplein met:
o Virtual Reality
o Robotisering
o 3D-Printing
o Drones
o Mobiel zakendoen
o Sociale Media
o Software technologie
o Online Marketing
o Cyber Risk, Privacy valkuilen, Internetfraude
o Online video

