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BEDANKT!
… aan alle sprekers
… aan alle aanwezigen
… aan alle projectpartners
… aan alle bedrijven die deelnamen
… aan Vlaio

2



GRATIS - Basismodule 
'Is jouw data klaar om gepersonaliseerd te communiceren naar je klant?'
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Ontdek wat de basisvereisten zijn om een AI project te kunnen 
opstarten en of je over voldoende datamaturiteit beschikt om jouw 
klanten (nog) persoonlijk(er) te benaderen

KMO’s die meer willen halen uit hun data op vlak van marketing 
personalisatie

Dinsdag 22 maart 15u-18u
Odisee Technologiecampus Gent

Wat?

Voor wie?

Waar & wanneer?



GRATIS - Advanced module
'Data en technologie als combinatie voor meer diepgaande personalisatie'
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Ontdek hoe je aan de hand van technologie en AI-algoritmes jouw klant 
nog beter leert kennen, nog persoonlijker kan benaderen en zijn loyaliteit 
vergroot. Welke visualisaties en analyses kan je maken? Hoe dragen deze 
bij tot een vergaande personalisatie?

KMO’s die al een zekere datamaturiteit hebben opgebouwd en met 
technologie en AI-algoritmes aan de slag willen gaan. 

Donderdag 28 april 9u-12u
Odisee - Technologiecampus Gent

Wat?

Voor wie?

Waar & wanneer?



Samenwerken?

• Studentenprojecten
• Stages
• Bachelorproeven
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Samenwerken?

Blikopener.vlaanderen
• Vlaamse hogescholen verrichten praktijk-

gericht onderzoek en stellen opgebouwde 
kennis en expertise ter beschikking

• Dankzij financiële ondersteuning van  
(VLAIO) kunnen Vlaamse hogescholen 
vrijblijvend ondersteuning bieden bij 
¼ de vraagarticulatie van het probleem,
¼ eerstelijnsadvies geven of 
¼ het in contact brengen met geschikte partijen 

om oplossingen te ontwikkelen
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Samenwerken?

www.voka.be/digihub
• Voor advies, expertise, 

experiment én financiële 
steun (dankzij EFRO en Vlaio).

• Beschikbaar voor KMO’s met vragen 
rond de integratie van digitale 
toepassingen en die daarbij op zoek zijn 
naar advies, begeleiding en 
testinfrastructuur.
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http://www.voka.be/digihub
https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/europees-fonds-voor-regionale-ontwikkeling
https://www.vlaio.be/nl


What’s next?

Automatische contentgeneratie
• Interesse of ideeën? 
• Andere ideeën binnen marketing –

digitalisering – technologie (of 
andere speerpunten)? 

è Laat het ons weten!
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www.odisee.be

Dank voor uw aandacht!

Onderzoek? Navormingsaanbod? Basisopleidingen?

Vragen?

www.uce-odisee.be
Katja.verbeeck@odisee.be
Thomas.vandenbossche@odisee.be
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Onderzoeksideeën? Samenwerken? Neem zeker contact op!

www.odicense.be
Saskia.vandeneede@odisee.be
Lennerd.kevelaerts@odisee.be
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