Het trendevent voor ondernemers!
DONDERDAG 11 OKTOBER 2018

- De Nieuwe Kolk Assen -

PROGRAMMA
13:00 – 13:30 uur

Inloop en ontvangst met koffie/thee

13:00 – 13:40 uur

Welkom door Gerard Kremer, voorzitter MKB Noord

13:40 – 13.50 uur

Opening door Roald Leemrijse, wethouder EZ gemeente Assen

13:50 – 14:10 uur

Ondernemer aan het woord, een verhaal van overleven en groeien in de online
wereld.

14:10 – 15:00 uur

Keynote spreker Igor Beuker presenteert de allernieuwste trends en
innovaties en zal je als bezoeker bewust maken van de veranderende
omgeving waarin bedrijven zich bevinden. Igor Beuker staat bekend om zijn
onafhankelijke en scherpe blik op trends en technologieën die impact
hebben op bedrijf, economie en maatschappij. Achter de schermen is Igor
ondernemer met 5 exits en 24 angel investeringen, award-winnend
marketingstrateeg voor merken als Amazon, L’Oréal, Nike, Unilever en
trendwatcher voor Fortune 500’s. Tijdens Dutch-E laat hij zien hoe bedrijven
kunnen overleven en groeien in het tijdperk van de Vierde Industriële
Revolutie. Tevens krijg je van hem tips om gelijk de volgende dag mee aan de
slag te gaan.

15:00 – 15:35

Pauze op het inspiratieplein

15:35 – 16:15

Speedsessies met onder andere “Innovatief in de Praktijk”

16:15 – 17:00

Keynote spreker Floris van de Peppel, salesmanager @Google richt zich op
het laten groeien van lokale en regionale bedrijven. In zijn rol bij Google
heeft Floris de missie om alle bedrijven en ondernemers in Nederland te
helpen met hun online succes. “We gaan niet meer online, we leven online”.
Tijdens Dutch-E presenteert hij samen met een regionale ondernemer de
laatste digitale trends en technologie van Google en laat hij zien hoe je
zichtbaar wordt met je online en offline activiteiten. Een verhaal over
ondernemerschap in een snel veranderende online wereld.

17:00 – 18:00

Netwerkborrel op het inspiratieplein

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

