
SAVE 
THE

DATE 

 18 april 2019 // ’t Spant Bussum
Bestel nu je gratis ticket [inclusief food & drinks] via www.retailing.nl

Waarom mag je dit niet missen?
> Meer dan 40 topsprekers uit de Retail
> Inspirerende presentaties van koplopers, gevestigde namen én disrupters
> De mogelijkheid om in interactieve setting van elkaar te leren
> Breakfast Clubs, Thema Lunches & Round Tables
> Management & Directie uit alle sectoren op 1 dag bij elkaar

Gratis* aanmelden via www.retailing.nl
* bekijk de voorwaarden op www.retailing.nl

Interesse om te spreken?
Lotte van Dun 
Programma Manager What’s going on in [R]etailing?!
l.van.dun@euroforum.nl

Bestemd voor Management en Directie 
werkzaam bij top 500 Retailers & B2C Brands!



Laat je verrassen 
Nu de laatste weken van 2018 achter de rug zijn, is het tijd voor 2019! 
Hoe zorg je er als Retailer/Brand voor dat je uitblinkt? 
En dat je via alle kanalen frequent & relevant contact hebt met je klanten & prospects? 
Hoe onderscheid jouw organisatie zich? 
Creating the Difference is hét thema van de 28ste editie van What’s going on in [R]etailing?! 
Laat je op deze dag verrassen door nieuwe inzichten, gesprekken en ervaringen.

Wij wensen je een prachtjaar vol inspiratie, nieuwe contacten, successen & innovatie!
En zien je graag op 18 april om te horen of je al goed op weg bent.
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Dagvoorzitter
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