iedere donderdag/vrijdag
beperkt tot 50 plaatsen per sessie
interactief en verrassend

RetailPodium: Zoveel meer dan een podium
RetailPodium inspireert. Geniet van interactieve en verrassende voordrachten, lezingen of
opleidingen en bereidt al je zintuigen voor op een out-of-the-box inspiratiedag.
Een neutraal platform, interactief en constant in beweging, waarbij we retailers en partners
verenigen om te debatteren, gedachten uit te wisselen of kennis en inspiratie te vergaren.
De keynote sprekers zullen ieder op hun manier de eerste aanzet geven, deelnemers meenemen
in hun verhaal en de katalysator zijn voor de uitwisseling van ervaringen en ideeën.
Kort samengevat: RetailPodium zijn pragmatische en praktijk gedreven sessies aangevuld met
inspirerende cases gegeven door experts of mede-retailers, een neutrale thuisbasis met alle
faciliteiten en misschien wel uw ticket naar ‘inspiration’.

Ontdek onze businesspakketten

Ontdek enkele gastsprekers

RetailPodium: Speciale aanbiedingen voor bedrijven

Don 05/09

1. U koopt een aantal sessies aan zonder een specifieke datum. Uw

klanten of medewerkers kunnen zich vervolgens inschrijven voor een
sessie naar keuze. In functie van het aantal gekochte sessies wordt een
bedrijfskorting toegekend.
Aantal deelnemers

Innovate or
capitulate
Vrij 06/09

Prijs excl. BTW

Korting

Promo Prijs

10 deelnemers

1.750

5%

1.663

Steven Van
Belleghem

20 deelnemers

3.500

8%

3.233

25 deelnemers

4.375

10%

3.938

Marketing 2020

50 deelnemers

8.750

15%

7.438

100 deelnemers

17.500

20%

14.000

Gratis advertentie

Rodney Fitch

1/2 pag in Magazine

Vrij 13/09

1/1 pag in Magazine

Herman Konings

2. U heeft tevens de mogelijkheid om voor een sessie een meeting in te

plannen met gratis verzorgde lunch. Dit voor uw medewerkers,
managementteam, prospecten of klanten. Na uw meeting beleeft u,
samen met uw genodigden, een leuke en inspirerende sessie van één
van onze gastsprekers.
Aantal deelnemers

Prijs excl. BTW

Aantal deelnemers

Prijs excl. BTW

5 deelnemers

1.100

15 deelnemers

2.850

10 deelnemers

2.000

20 deelnemers

3.500

3. Wenst u zelf een meeting of activiteit te organiseren en gebruik te
maken van de faciliteiten van het RetailPodium, dat kan!
Neem gerust contact op via info@retaildetail.be

*Normale prijs sessie per persoon € 175 excl. BTW

Bekijk het volledige programma op

www.retailpodium.be
Info en reservaties via info@retailpodium.be

Adres
The Retail House
Ankerrui 9
2000 Antwerpen

Retail Renaissance
Trendcollege 2014
Do 19/09

Jo Caudron

Digital
Transformation
Modeling voor retail

Vrij 27/09
Cor Molenaar

Red de winkel, zo
kan het niet langer!

