Tomorrow is Today
Kmo’s en de digitale revolutie:
ook een opportuniteit voor u?
Event | Howest - The Level Kortrijk | 2 december 2015

Break-out sessies
Case 1 – Een digitale administratie: win aan controle en efficiëntie!
Xpenditure — Hoe kunnen we doordeweekse processen die u en ik heel wat tijd
en geld kosten, optimaliseren?
Door de overstap van papier naar digitaal te maken. Xpenditure bewijst het.

Case 2 – Klanten, verkopers en teams: alle info realtime online
Teamleader — Alle klantgegevens zijn binnen handbereik, beheer uw contacten
eenvoudig en stel uw doelgroepen in, haal alle klantgegevens automatisch op
met alleen het btw-nummer, registreer elk contact met uw klant, verstuur uw
nieuwsbrief vanuit het geïntegreerde platform. U kan uw verkopen online in real
time monitoren en analyseren via interactieve rapporten op maat van uw business.

Case 3 – Interne en externe (big) data voorspellen uw verkoop
RetailSonar — Door middel van interne en externe data zorgt RetailSonar voor
beter inzicht waar winkels moeten worden gevestigd, op wie foldercampagnes
moeten worden gericht en wanneer meer of minder omzet kan worden verwacht.
Zo kan de retailsector zijn middelen doelgerichter aanwenden.

Hebt u ook al nagedacht over de impact van de
digitalisering op uw onderneming?
Wij stellen u drie nieuwe digitale evoluties voor. Drie
start-ups die nationaal en internationaal doorbreken,
kapitaal ophalen en een exponentiële groei kennen.
Van harte welkom op ons Tomorrow is Today Event in
The Level.

Datum en locatie
woensdag 2 december 2015
Howest – The Level
Botenkopersstraat 2 – 8500 Kortrijk
Programma
Om 18u00: ontvangst en voorwoord
Introductie van Digital Arts & Entertainment door Rik Leenknegt
Vanaf 18u45: break-out sessies
Volgen van twee door u gekozen workshops
Om 20u00: slotwoord
Door burgemeester Vincent Van Quickenborne
20u15: receptie en walking dinner
Tijdens de receptie is er mogelijkheid om enkele digitale booths te bezoeken en de
Green Key Studio van The Level te bewonderen.
Hoe inschrijven?
Wie zich wenst in te schrijven voor dit exclusief event, kan dit via het online
registratieformulier op www.deloitte.com/be/tist-the-level.
U dient bij inschrijving een keuze te maken uit 2 van de 3 break-out sessies.
Inschrijven kan tot 1 week voor het seminarie.
Deelname is gratis en vrijblijvend. Indien u zich inschrijft en toch verhinderd bent,
gelieve ons 5 dagen op voorhand te verwittigen.
We kijken ernaar uit om u op ons event te verwelkomen.
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