
Innovation Trip, Made in Belgium
26 - 28 oktober 2021



Innovatie in België

De ambitie van de haven van Antwerpen? Als eerste wereldhaven mens, klimaat en 

economie verzoenen. De grote uitdagingen van vandaag (energietransitie, 

digitalisering en mobiliteit) worden dankzij innovatie omgezet in oplossingen.

Een unieke overnachtingsplaats en prachtvoorbeeld van innovatief denken. Een 

paradijs voor één dag dat bezoekers sensibiliseert voor de schoonheid en 

kwetsbaarheid van de natuur.

In een wereld waar big data en rijke content exponentieel groeien, ontwikkelt BARCO 

indrukwekkende visualisatie- en innovatieve samenwerkingsoplossingen. De focus ligt 

op drie kernmarkten: Enterprise, Healthcare en Entertainment.

Maak kennis met o.a. volgende Belgische innovatiekampioenen:

Als vermaard onderzoekscentrum van micro- en nano-elektronica gelooft imec in de 

bijdrage van technologie aan een betere toekomst. Lokaal brengen ze die visie in de 

praktijk door bedrijven en overheden te ondersteunen bij duurzame innovatie.

“Met onze Innovation Trip, Made in Belgium geven we ondernemers een unieke toegang 

achter de schermen. Geen gids die telkens hetzelfde vertelt, maar de founders 

en de CEO’s zélf die de ondernemers tijdens de trip begeleiden 

en open en bloot hun eigen struggles en hun eigen toekomstambities delen.”

Lode Uytterschaut, Start it X

De Belgische grootbank KBC plaatst innovatie sterk op de voorgrond. Digitale 

persoonlijke assistente Kate, die werkt met behulp van AI, is een perfect voorbeeld van 

hoe innovatie en het bankwezen hand in hand kunnen gaan.



Programma

Dag 1 - dinsdag 26 oktober 2021

Dag 2 - woensdag 27 oktober 2021

Dag 3 - donderdag 28 oktober 2021

Het wereldvermaarde onderzoekscentrum IMEC, geleid door CEO Luc Van 

den Hove, is expert op het vlak van chiptechnologie. In dit kader maken we 

ook kennis met een Leuvense start-up.

BARCO heeft een passie voor technologie. Samen met CEO An Steegen krijgt u 

een inkijk in hun unieke oplossingen op het gebied van displaytechnologie.

We maken kennis met koffiebranderij Ray & Jules, waar de koffiebonen op 

100% duurzame zonne-energie geroosterd worden.

Het dierenpark Pairi Daiza in Brugelette zet sterk in op het behoud van bedreigde 

diersoorten. Bezoek aan het domein en diner met uiteenzetting CEO Eric Domb. 

In het iconische KBC-gebouw op de Grote Markt van Brussel leiden CEO Johan 

Thijs en CIO Erik Luts u door de wereld van innovatie en digitalisering in het 

bankwezen.

Aansluitend krijgt u een inkijk in de innovatiestrategie van de Europese 

Commissie en een sneak preview in het ambitieuze project van de hyperloop in 

Vlaanderen.

In The Beacon aanhoren we het verhaal van verschillende start-ups. In de haven 

van Antwerpen deelt CIO Erwin Verstraelen zijn visie over de ‘haven van de 

toekomst’.



Praktisch

2.400 EUR per persoon.
Inbegrepen: vervoer per VIP-autocar, 2 
overnachtingen, alle maaltijden met dranken, 
vermelde bezoeken, fooien en btw.

Van dinsdag 26 oktober - 08u00
Tot donderdag 28 oktober - 18u00

Optioneel: annulatie- en bijstandsverzekering 
(voorwaarden op aanvraag).

Lode Uytterschaut, doorgewinterd expert van 
Start It X, reist mee en geeft een presentatie 
over relevante en actuele thema’s. Beschouw 
dit als een netwerkevent van 3 dagen ideeën 
uitwisselen onder gelijkgezinden.

De deelnemers gaan ter plaatse en bezoeken 
de bedrijven onder leiding van de CEO’s. Een 
interactieve en unieke kijk achter de 
schermen.



Reservatieaanvraag via innovationtrip.omniatravel.be

Meer over Start It X
Meer over Omnia Travel

Mail ons voor meer informatie.

Interesse?
Geboeid?
Klaar voor meer?
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