Programma
26 februari 2014
17.00u: onthaal met dessertjes
18.30u: verwelkoming
19.00u: Sofie Van Tendeloo (Sporterra)
19.30u: Tom Baeten (LS Distribution Benelux)
20.30u: Mathias Vissers (Intracto)
21.00u: receptie

Met dank aan

(einde voorzien om 22.30u)

E-Commerce

27 februari 2014 (namiddag)
12.30u: verwelkoming
13.00u: Pieter-Jan Liekens en Eric Lembregts (Artosys)
14.00u: Bart Wallays (Unizo)

Seminarie

(einde voorzien om 15.00u)

27 februari 2014 (avond)
17.00u: onthaal met hapjes
18.30u: verwelkoming
19.00u: Mathias Dobbelaere (deJuristen)
20.00u: Michael Cornelis (eCommerce Consultants)
21.00u: receptie
(einde voorzien om 22.30u)

Locatie
Het seminarie gaat door in de gebouwen van
Thomas More Kempen Geel (voorheen KH
Kempen), Kleinhoefstraat 4 te Geel.

B.V.B.A Lievens Willy
Alle Bouw & renovatiewerken
En betonwerken
0495 41 13 56

E-MAIL: l-w11@hotmail.com

Inschrijven
Inschrijven is gratis maar wel verplicht. Voor
inschrijvingen ga naar onze website
www.tradingminds.be.

26 & 27 februari 2014
www.tradingminds.be

“We zijn nu in het tijdperk
van e-commerce”
Jeff Bezos - CEO Amazon

Trading Minds 2014

Trading Minds is een studentenevent dat de
kans biedt om aan te tonen dat wij studenten de
theoretische kennis die we hebben opgedaan
kunnen omzetten naar de praktijk toe. Trading
Minds geeft ons de mogelijkheid om onze creatieve,
dynamische en actuele talenten te laten zien. Het
geeft ons ook de mogelijkheid om onszelf praktisch
te ontwikkelen, onze motivatie en persoonlijk initiatief
te laten zien.

E-Commerce

Op 26 en 27 februari 2014 organiseert Trading
Minds voor zijn 14de editie een seminarie gericht op
zowel studenten als bedrijfsmensen die meer willen
weten over e-commerce. Tijdens het seminarie
zullen er tal van aspecten aan bod komen. Denk
hierbij aan logistiek, IT, marketing en wetgeving.
Met de ontwikkeling van het internet hebben
bedrijven vele nieuwe mogelijkheden ontdekt om
handel te drijven. E-commerce is een manier om
online grote of kleine transactie te plegen, maar hoe
gebruik je e-commerce op een efficiënte manier
en wat komt er allemaal bij kijken? Dit seminarie
probeert aan de hand van verschillende sprekers,
elk van hen specialisten in hun vakgebied, meer
duidelijkheid te scheppen.
Onze sprekers

Pieter-Jan Liekens en Eric Lembregts
Artosys is een jonge en eigentijdse interactieve
webstudio. Pieter-Jan Liekens en Eric Lembregts
vertellen over de IT-technische aspecten voor het
opzetten van een webwinkel.

Mathias Dobbelaere (oprichter, partner deJuristen)
Mathias is naast zijn werk bij deJuristen ook actief
als ICT-Jurist bij BeCommerce en is hij lid van de
raad van bestuur van de Federale Webbedrijven
en nog veel meer. Hij zal ons tijdens zijn lezing
meevoeren in de complexe wereld waar Recht en
Technologie elkaar kruisen.

Michael Cornelis (Co-founder, Consulting
Director eCommerceConsultants.be)
Michael Cornelis, een van de eerste echte Belgische
e-commerce pioniers. Hij heeft zijn online “sporen”
reeds verdiend en dit op nationaal als internationaal
vlak. Tijdens ons seminarie zal hij diverse
vragen omtrent e-commerce beantwoorden en
verduidelijken aan de hand van zijn eigen ervaringen.

Mathias Vissers (Digital Strategist Intracto)
Het zwaartepunt van je business ligt niet meer in een
winkel in de straat, maar online. Intracto begeleidt
ondernemingen in het uitrollen en optimaliseren van
een digitale aanwezigheid.

Sofie Van Tendeloo (Man. Dir. Sporterra)
Sinds 2007 is Sporterra uitgegroeid tot een succesvolle
online sportwinkel. Voor het succes langskwam heeft
Sofie echter gaandeweg met vallen en opstaan hard
aan haar e-commerce sportstore moeten werken
om er alsnog toch een succesverhaal van te kunnen
schrijven. Sofie zal over de verschillende groeifasen
van haar webwinkel Sporterra komen vertellen.

Bart Wallays (Segmentdirecteur Unizo)
E-commerce is een nieuwe uitdaging voor heel
wat handelaar-ondernemers. UNIZO ondersteunt
zelfstandige ondernemers en begeleidt hen in het
continu innoveren van hun zaak. Hiervoor reikt
UNIZO hen tools aan, zoals het e-commerce-label,
om de strijd met de toekomst aan te kunnen. Bart
Wallays geeft een overzicht van de uitdagingen
waarvoor ondernemers staan maar toont ook heel
wat opportuniteiten.

Tom Baeten (Sales & Marketing Manager LS
Distribution Logistics)
Bij e-commerce komt een hele logistieke keten op
gang. Er is meer vraag naar het professionaliseren
van de logistieke stromen en ook naar het
uitbesteden van deze activiteit. Vanuit startende
e-ondernemers is er vraag naar totaaloplossingen.
Welke rol kan de retail spelen in deze ontwikkeling
en hoe kunnen retail en e-tail mekaar versterken?
Tom Baeten geeft u een blik achter de schermen
van LS distribution logistics en geeft u tips om een
succesvolle e-business op te zetten in combinatie
met de sterktes die retail te bieden heeft.

www.tradingminds.be
tradingminds2014@outlook.com

