KEYNOTES
Jan-Willem Lijnes
De klant van morgen
Over Bol.com en de online
consument van de toekomst en
waarom dit het moment is om
in te stappen op marketplaces.
Do 13 feb - 11.30 hoofdpodium

Bert Huls
Kickoff TREx
Creative director Bert Huls trapt af
met een toelichting op het thema
I am nature.

Ynzo van Zanten
Crazy about Chocolate, serious
about people
Tony’s Chocolonely, duurzaamheid
als grote kans voor ondernemers,
moderne slavernij en leiderschap.

Wo 12 feb - 10.00 hoofdpodium
Wo 12 feb - 14.00 hoofdpodium

Sven Polak
ECHT contact met de klant
Wat gaat er allemaal mis in live
communicatie met de klant, hoe
komt dat en het belangrijkste:
hoe kun je dat voorkomen.
Do 13 feb - 13.00 hoofdpodium
Jeroen van der Schenk
Reimagine green retail
Reimagine is leuk maar hoe doe je
dat? De echte verandering zit in
jezelf.
Wo 12 feb - 11.00 hoofdpodium
Do 13 feb - 10.00 hoofdpodium

Guy Topping
The Flower Bowl. The ultimate
diversification for Garden Centres
De Britse tuincentrumondernemer
Guy Topping (Barton Grange GC)
over leisure boven retail. Hij
combineert zijn tuincentrum met
restaurants, cook- en farm shops,
een bowling- en golfbaan en drie
bioscoopzalen.
Wo 12 feb - 15.30 hoofdpodium

Victor Lamme
Druk op de juiste knoppen in het
brein van de consument
Hoogleraar Victor Lamme geeft
een interactieve masterclass over
neuromarketing en het effectief
beïnvloeden van klantengedrag.
Wo 12 feb - 12.30 hoofdpodium

Arjan Postma
Leven in de tuin
Boswachter Arjan Postma over hoe
voorbeelden uit de dierenwereld
kunnen helpen om op een andere
manier naar onszelf kijken.
Do 13 feb - 14.30 hoofdpodium

LEZINGEN & WORKSHOPS

De Unie
Het Ludieke Loopbaanspel
Fun, duurzame inzetbaarheid en
inspiratie. Dat zijn de drie pijlers
van de activiteiten bij De Unie.
Je kunt doorlopend meedoen met
het spel. Na het spel kun je je koers
bepalen door middel van een
speeddate met een van de coaches
van Unie Consultancy.

Chantal Riedeman
De klant (altijd) op 1?
Een kijkje in het brein van onze
klanten en de gouden tip hóe je
het gedrag van klanten heel
makkelijk kunt beïnvloeden.
Wo 12 feb - 12.00 Kiem! Academy
Do 13 feb - 12.30 Kiem! Academy

Doorlopend programma
Living Garden Park
Aafje Nijman
IRRESISTIBLE Trends Groenbranche 2020
Trendpresentatie over de veranderende tijdgeest, hoe de consument
verandert en hoe de groene retail
hier antwoord op kan geven.
Wo 12 feb - 10.30 Kiem! Academy
Do 13 feb - 9.30 Kiem! Academy
De Haan Group
Smart garden centre
De Haan Group en partners tonen
toepassingen van nieuwe retail
technologie zoals product selectors, interactieve systemen, AR
en VR, voice-systemen, et cetera.
Kampioenschap afkoppelen
Doe de ‘afkoppelchallenge’, win
een in-store cursus en word regenwaterambassadeur.
Doorlopend programma
Living Garden Park

Tevens de introductie van de
Garden Centre CheckUP –
een basis kwaliteitscheck voor
tuincentra in Nederland en
Vlaanderen.
Doorlopend programma
Smart Garden Centre

LEZINGEN & WORKSHOPS

Dimitri van der Ark
Is er wel toekomst voor de fysieke
winkel?
De mooiste voorbeelden uit het
internationale retail landschap.
Welke kansen zijn er en waar kun
jíj morgen mee aan de slag?

Mirko van Ingen
Samen Klimaatbestendig
Hoe kunnen we tuinbezitters
helpen en inspireren om hun tuin
te verduurzamen en klimaatbestendig te maken?
Wo 12 feb - 16.30 Kiem! Academy
Do 13 feb - 11.00 Kiem! Academy

Wo 12 feb - 13.30 Kiem! Academy
Do 13 feb - 15.30 Kiem! Academy

Sven Polak
Workshop ECHT Verkopen
Hoe je misverstanden in communicatie met klanten kan voorkomen
en in korte tijd te weten komt wat
je voor deze persoon kan betekenen – terwijl je volledig jezelf
kunt zijn.

Ineke Radstaat
Tuinen voor vlinders en bijen: een
stimulans voor biodiversiteit!
Hoe wordt de tuin een 'verlengstukje' van de natuur: een oase
voor vlinders, bijen en andere
insecten.

Dries Jansen
TreeEbb
De Biodiversiteittool, verbonden
met de bomendatabase ‘TreeEbb’
van Boomkwekerij Ebben, helpt bij
de verduurzaming van de openbare ruimte én particuliere tuinen.
Wo 12 feb - 11.30 + 14.30 + 16.00
Do 13 feb - 10.30 + 13.30 + 15.00
Safaribus

Pier Oosterkamp
Met de kracht van de natuur
Hoe ECOstyle gebruikmaakt van
de processen uit de natuur om
planten mooi te laten groeien en
gezond te houden, alsook om
gezonde en vrolijke huisdieren
te krijgen en te houden.

Do 13 feb - 14.00 Kiem! Academy
Wo 12 feb - 15.00 Kiem! Academy

Wo 12 feb - 13.00 Safaribus
Do 13 feb - 12.00 Safaribus

