
Grote zaal (Inn Spiratie) Inn Vorm Inn Zicht
09.45 - 10.00 Opening plenair
10.05 - 10.35

Retail Reloaded: How is retail changing and where is it heading? 

Samen met het grote aantal marktplaatsen verandert de manier, waar en hoe producten worden verkocht en gekocht. Dit verandert zichtbaar de retailscene en biedt 
aanzienlijke kansen, niet alleen voor de onafhankelijke winkels, maar ook voor de gevestigde retailers om huidige en potentiële consumenten te bereiken.

Danny van de Burg - GfK

10.40 - 11.10 Hoe run je een succesvol en rendabel Conversie 
Optimalisatie programma?

Frans Appels - ClickValue, part of LevelUp Group

Hitting the Mark 2020 [ENG]

Joseph Richardson - dotdigital

Hoe Retailers de (old skool) Inbox veranderen?

Michael Straathof - 100%EMAIL i.s.m. Selligent

11.15 - 11.45
What opportunities global marketplaces can bring!

Een paneldiscussie met Marketplaces experts onder leiding van Jorrit steinz. De gelegenheid om vragen te stellen en tips & tricks in je zak te steken.

Itai Gross - Naduvi
Koen Crijns - Tweakers

11.45-12.15 KOFFIE BREAK
12.15-12.45 Wat als…? Grip krijgen op de toekomst

Wim La Haye - Bluebird Day

Increasing Customer Engagement for Retail

Robert Leefmans - Notificare

Machine learning in retail: the basis for a strong 
omni-channel strategy [ENG]

Erwin van Oosten - Building Blocks

12.50-13.20 Zo kom je binnen 2 weken op de eerste pagina van 
Amazon met jouw product!

Marco Coninx - Verover Europa

 Bridging the gap between on and offline

Ilona van Wegen - Google

Zero-Waste eCommerce: hoe je retourenprobleem een 
strategisch voordeel kan worden.  

Arie Kuper - Buybay
13.20-14.15 LUNCH BREAK
14.15-14.45 Van strategie tot executie: zó gebruikt u de 

klantreis als basis voor duurzame groei

Sander Berlinski - ISM eCompany

Haal meer uit je merk met branding en design in e-
commerce

Pieter Jongerius - Fabrique

Transitie naar een volwassen data-gedreven 
retailorganisatie

Andries Hiemstra & Myrthe Mkaouar - OrangeValley

14.50-15.20 Van innovatie naar disruptie, hoe het zakendoen 
snel verandert

Cor Molenaar - Hoogleraar Bedrijfskunde 
RSM/ErasmusUniversiteit

Retailtransitie: bundel je krachten en stel je positie 
veilig

Harry Bijl InRetail

Innovatie op de Jumbo Tech Campus: hoe wij kijken 
naar vernieuwing

Thijs Kuin & Jelmar van Voorst - Jumbo Tech Campus
15.20-15.50 KOFFIE BREAK
15.50-16:20

Amazon - Beyond the cliche's 
 

Nikkie Eijpen - Amazon
Martine Kevelham - MazeOne

Geef data science een volwaardige plek in je 
organisatie

Melody Barlage- Bijenkorf 

Reshaping retail, global trends & inspiring examples

Bernd Damme - Sativus

16.25-16:55 The Future of You

Wat zijn de doelen in jouw leven? Waar kom jij voor uit je bed? Benut je jouw volledige potentie?

De Motivatie Makers van EnterTrainYou staan tijdens deze energieke en muzikale presentatie stil bij het Personal Innergy Paspoort. Een koersdocument waarmee je 
meer richting geeft aan de toekomst van jouw leven. Bedenk goed wat je met je tijd doet, stretch je comfort zone en ga van denken naar doen.

Rene Hendriks - EnterTrainYou – Motivatie Makers

17.00 - 18.00 BORREL


