
 
 
 

Neem deel via het Europees project PROGRES aan de E-
commerce beurs in Kortrijk Xpo op 14 en 15 oktober en maak 
kans op een standplaats op de beurs! 
 
Op 14 en 15 oktober vindt de 6de editie van E-Commerce Xpo 2019 plaats,  het enige complete e-
commerce event in België.  
 
E-Commerce Xpo 2.0 gaat door op maandag, 14 en dinsdag, 15 oktober 2019 in Kortrijk Xpo in 
een volledig vernieuwd concept.  
 
Een vernieuwd concept? 

• Content & expertise delen staan centraal 

• Sterke focus op kwalitatieve bezoekers 

• Een nieuw standconcept: Stel jouw bedrijf als standhouder voor op de groepsstand van 

Progres samen met 8 andere grensoverschrijdende standhouders 

• Wanneer? Maandag 14 & dinsdag 15 oktober 2019 

 
Wie ontmoet u op E-Commerce Xpo 2019? 

• Bedrijven die hun producten/diensten digitaal aanbieden  

• Een zeer divers bezoekersprofiel: iedereen die binnen het bedrijf op managementniveau 

verantwoordelijk is voor digitale transformatie; zowel strategisch als operationeel  

• Van industrie tot retail  

 

Waarom deelnemen?   
 

- Groeisector: e-business in België blijft stevig groeien.   
 

- Uniek: E-Commerce Xpo is het grootste & meest complete e-business event in België  
 

- Kwaliteit: focus op kwalitatieve bezoekers uit bedrijven met de nodige financiële en 
organisatorische draagkracht om hun e-business verder uit te bouwen 
 

- Content & kennis sharen: sterk inhoudelijk programma met topsprekers: keynotes, 
diepgaande seminars, panelgesprekken, meet-the-expert sessies, speeddating… die een 
bijzondere dynamiek geven aan het event 
 

- Geïnteresseerde bezoekers: gratis toegang tot het event voor bezoekers; deelname aan de 
seminars tegen een beperkte kostprijs.  
 

- Partners: georganiseerd in nauwe samenwerking met de e-commerce-wereld en met de 
medewerking van FeWeb en SafeShops.be  
 

- Sterke campagne online & offline: via o.a. VOKA, Made In Vlaanderen, Etion & Bloovi…  

http://www.ecommercexpo.be/
http://www.ecommercexpo.be/nl/deelnemen/formules-prijzen/
http://www.ecommercexpo.be/nl/deelnemen/formules-prijzen/
http://www.ecommercexpo.be/nl/deelnemen/wie-bezoekt/
http://www.ecommercexpo.be/nl/deelnemen/waarom-deelnemen/


- Productsectoren in the picture: web development, online marketing, logistiek, payment & 

services 

- Speciale demo-standen waar nieuwe technologieën getoond worden 

- Dankzij het Europees project PROGRES kan je deelnamen op een groepsstand 

gefinancierd door het project 

 
Hoe tekent u in voor deelname aan E-Commerce Xpo via Progres? 
 

• Klik op deze link voor uw persoonlijk inschrijvingsformulier VOOR 10 juli 2019 en maak 

kans om als exposant op de groepsstand te staan van PROGRES. 

• PROGRES reserveert jouw standplaats   

• Je ontvangt per kerende een bevestiging per mail.  Zodra uw plaats is goedgekeurd, ontvangt 

je jouw officiële bevestiging via email. 

 

 
 Voor vragen of info hierrond? 

Contacteer An Boone, Projectcoördinator PROGRES/Ondernemerschap 
Email: an.boone@pomwvl.be of GSM 0472 344 976 
https://project-progres.eu/  
 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1RvM4xEO9Hh0tKQ27updKacR2KPcAGR83y0qcQqvudsA
mailto:an.boone@pomwvl.be
https://project-progres.eu/

