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12.00 Ontvangst en netwerklunch

14.45 Samen sterk: oplossingen
vanuit de hub

13.30 Welkom en inleiding

Door technologische en geopolitieke ontwikkelingen
dienen processen en ketens te worden aangepast.
Samenwerkingen en vertrouwen staan centraal.
Hoe pakt men dergelijke processen aan, spelen
partnerships een vitale rol en versterken we onze
positie? U hoort:

Moderator prof. dr. Theo Notteboom,
directeur Center for Eurasian
Maritime & Inland Logistics (CEMIL),
Professor Shanghai Maritime
University, Universiteit Antwerpen,
Universiteit Gent en Hogere Zeevaartschool, zal
deze dag op inspirerende wijze leiden.
Wat definieert een succesvolle haven, hoe gaan
we om met internationale ontwikkelingen en in
welke mate is inzetten op innovatie van belang
voor een sterke toekomstpropositie?

Christine Plasmans, Finance & Vehicle Logistics
Director Mazda Motor Logistics Europe
Marc Adriansens, Managing Director International
Car Operators, voorzitter Vlaamse Havenvereniging

13.45 Het handelsklimaat van onze
main ports: east meets west
Een dubbelvisie op ons handelsklimaat. Welke
ontwikkelingen beïnvloeden onze mainports, hoe
heeft dit effect op onze businesses en wat is de
algehele impact op onze positie in de internationale
handelsdynamiek? U hoort:
Jan Van Hove, Professor International Economics
KU Leuven en Chief Economist KBC Group NV
Karl Gheysen, voormalig CEO Khorgos Gateway
en Directeur Generaal APZI

14.10 Antwerpen in een veranderende
wereld
Hoe beïnvloeden internationale ontwikkelingen
onze handelsvolumes, hoe passen we onze processen aan, wat is de rol van de overheid en hoe staan
we samen sterk? Een tafelgesprek met:
Kristian Vanderwaeren, Administrateur Douane
en Accijnzen FOD Financiën
Stefan Van Doorslaer, CEO Ahlers (per 2019)
Martijn van Koten, EVP Operations and
HSE Borealis

15.10 Netwerkmoment
15.50 Keynote: Het strategisch
belang van innoveren
Waaruit ontstaat de urgentie tot
innovatie, hoe versterken we onze
(economische) positie door middel
van data delen en aan welke
randvoorwaarden moeten we voldoen om succesvolle digitalisering op te zetten? Een podium
interview met Rob Harrison, CEO DP World Antwerp.

Wie ontmoet u?

Tijdens deze conferentie ontmoet u
120-150 bestuurders en directeuren
werkzaam in de haven, transport &
distributie, maritieme sector, overslag,
chemie, opslag, industrie en handel.

Word partner van dit congres!
Deze topontmoeting is de ideale gelegenheid om uw bedrijf te promoten bij uw
doelgroep. Neem voor de mogelijkheden
contact op met Anita Korendijk:
ak@managementproducties.com

De kosten
Regulier tarief: € 649,Markttarief: € 549,Markttarief is van toepassing op marktpartijen
actief in de haven, transport & distributie,
maritieme sector, overslag, chemie, opslag,
industrie, transpor t en aanverwante
sectoren. Ook overheid valt hieronder.
Bovenstaande bedragen zijn exclusief
BTW en inclusief lunch, consumpties,
documentatie en een parkeerkaart.

Recupereer uw opleidingskosten

Wij zijn dienstverlener voor de KMO-portefeuille. Registratienummer: DV.O100166.
U kunt een beroep op de KMO-portefeuille
doen en een deel van uw kosten terug
vragen. Zie onze website voor meer info.

16.10 CEO debat: De digitale haven,
opportuniteiten, risico’s en successen

Congres op niveau

Vele koplopers werken samen met start ups in de
race om digitale innovatie. Vanuit welk strategisch
perspectief biedt dit voordelen, hoe verlopen
dergelijke trajecten, welke risico’s zijn er en hoe
versterken we samen onze positie? Start up pitches
worden gevolgd door een debat met:

• Netwerken in ongedwongen sfeer
• Enthousiaste en deskundige sprekers
• Parkeren altijd inbegrepen
• Kosteloze vervanging door een collega
• T ot 2 weken voor aanvang gratis annuleren

Organisatie

Wouter De Geest, CEO BASF Antwerpen
Marc Decorte, President & CEO Shell Belgium,
President BECI
Marc Beerlandt, CEO MSC Belgium

Wij zijn een toonaangevend congresbureau
met inspirerende en strategische netwerkbijeenkomsten op het gebied van havens,
logistiek, offshore, maritiem, energie,
industrie, mobiliteit, bouw en infra.

www.managementproducties.com

Uw congresteam

“interessante mensen,
innovatieve thema’s in een
sfeervol kader”

Dagvoorzitter prof. dr. Theo Notteboom sluit de
conferentie af met zijn bevindingen.
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