
D I G I T A L I S E R I N G  A L S  
H E F B O O M  V O O R  U W  
I N T E R N A T I O N A L E  G R O E I
Digitale ontwikkelingen creëren nieuwe businessmogelijkheden voor 
zowel kleine als grote ondernemingen. Ontdek hoe deze u een 
concurrentievoordeel bieden in een nieuw internationaal speelveld. 

Tijdens 6 sessies informeren we u ohe digitalisering uw internationale 
handel kan bevorderen en hoe ze zich wapent tegen internationale 
concurrentie

www.voka.be/limburg/digitalacademy
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26  april E -COMMERCE  STRATEGIE  

Veel e-commerce aanbieders zijn bezig met hun internationale uitbreiding. Maar

zelfs wanneer men rekening houdt met de standaardzaken, is er geen garantie op

internationaal succes. Slagen in dit nieuwe marktkanaal door: 

- Kwantitatieve klantinzichten in combinatie met marktkennis 

- E-commerce strategie in een B2B omgeving 

- Vergelijking en kadering e-commerce in een B2C omgeving 

29  mei ONLINE  PRAKTIJKVOORBEELDEN  

Anderen inspireren, dat is het doel van de drie ondernemingen die hun 

succesverhaal over e-commerce strategie in het buitenland komen voorstellen. 

Door de praktische ervaring kunnen zij als geen beter weter waar de pijnpunten 

liggen en wat een schot in de roos is. Tijdens deze sessie worden Europa, China en 

de VS onder de loep genomen.

15  juni DIGITAL ISERING  VAN  DE  SUPPLY  CHAIN  

De supply chain wordt momenteel gekenmerkt door 3 factoren: digitaal, op 

aanvraag en altijd beschikbaar. De digitale supply chain is dé toekomst, maar wat 

betekent dit voor mijn onderneming? Enkele vragen die we ons hierbij stellen zijn: 

- Waarin verschilt het nieuwe magazijn van het klassieke B2B warehouse? 

- Wat zijn de (kosten)drijvers bij het opzetten van een B2C warehouse? 

- En wat betekent transparantie van de supply chain nu echt? 



9  okt BIG  DATA  -  SALES  EN  MARKETING  &  DATA
ANALYTICS  

We leven in een ‘big data’ wereld waarin continu data wordt verzameld, maar wat

te doen met deze berg aan data? En hoe deze nuttig inschakelen binnen uw

bedrijf? Naast het vertalen van een hoop informatie naar een begrijpbare inhoud, is

het eens zo belangrijk om deze vertaling toe te passen in de strategie van uw

organisatie. Enkele topics die aan bod komen: 

- Analyse van de data op een georganiseerde manier 

- Inhoud van de analyse toepassen op de sales en marketing van je organisatie 

- Op basis van ‘big data’ makkelijker inspelen op (buitenlandse) klanten:

personaliseren, segmenteren, organiseren van een customer journey,… 

13  sept DIGITAL ISERING  F INANCIËLE  TRANSACTIES  &

BLOCKCHAIN  

Men noemt blokchaintechnologie een uitvinding die de wereld zal veranderen net

zoals het internet de wereld heeft veranderd. Vragen die aan bod zullen komen

tijdens de sessie: 

- Wat is blokchain? 

- Hoe kan het mijn bedrijf meerwaarde bieden in het kader van vereenvoudiging

van documentaire en financiële stromen gelinkt aan goederen? 

- Hoe kan het me competitiever maken in een internationale context?

15  nov DIGITAL  CUSTOMER  EXPERIENCE  

Digitale technologieën laten toe om klanten beter te vinden, te bedienen en op te

volgen. Tijdens deze sessie ligt de focus op hoe u een relatie met uw klant kan

opbouwen vanaf het eerste moment: 

-  Mobiele omgeving vermengt zich met offline en online omgeving van de klant 

- Toepassing artificial intelligence in je marketing 

- Customer service in het digitale tijdperk: Chatbots, Google Home,… 

Extra: "En nu?" 

Digitalisering is één ding, maar hoe ga je om met het menselijk aspect?  Van zodra

je een nieuwe strategie aankondigt binnen de organisatie, zullen een aantal

mensen voor zijn, een aantal tegen en de rest weet het nog niet goed. Hoe ga je

daarmee als organisatie om? Aan de hand van een aantal leuke ervaringen wordt

aangetoond hoe mensen in elkaar zitten en hoe je dit kan ombuigen in je voordeel. 

Onder het motto “You cannot reason someone into love” zal je leren hoe je

medewerkers meeneemt in een verhaal tot het punt dat ze er zelf om vragen. 

www.voka.be/limburg/digitalacademy


