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16/0000 – Tweede editie van WebTomorrow in Flanders Expo op 16 juni 2016 

 

Na een geslaagde eerste editie vorig jaar in het ICC opent WebTomorrow opnieuw zijn deuren 

op donderdag 16 juni 2016 in Flanders Expo. De Stad Gent organiseert er speeddates met 

schepenen Mathias De Clercq en Christophe Peeters en beleidsmedewerkers van de Stad Gent 

en Digipolis. Op de infostand wordt gratis ondernemersadvies gegeven. 

 

Op donderdag 16 juni 2016 organiseert Bloovi voor de tweede keer het congres WebTomorrow. 

De eerste editie in het ICC Gent mocht rekenen op ongeveer 800 deelnemers. De formule sloeg 

duidelijk aan want op  16 juni 2016 verhuist WebTomorrow naar Flanders Expo Gent en verwacht 

men meer dan 1.000 deelnemers.  

 

WebTomorrow is een internationale conferentie die inspeelt op wat er vandaag leeft in de 

digitale sector. Het brengt nationale en internationale ondernemers naar Gent. Samen denken ze 

na over de digitale toekomst. 

 

Gent staat sinds enkele jaren op de kaart als een broedplaats voor startende 

technologiebedrijven. Op verschillende plekken in de stad  duiken bedrijfjes op die met digitale 

technologie nieuwe producten en diensten ontwikkelen. Zij evolueren ook steeds vaker naar 

internationale groeibedrijven. Denk maar aan voorbeelden zoals Showpad, Teamleader, Engagor, 

Itext, enz. De ambitie van het stadsbestuur is om starters en groeibedrijven in Gent te 

ondersteunen en zo het digitaal ecosysteem verder te helpen ontwikkelen. 

 

De Stad Gent gelooft sterk in dit congres dat Gent nationale en internationale uitstraling geeft. 

Daarom wordt dit initiatief ondersteund via het stadsmarketingfonds en dragen diverse 

stadsdiensten ook inhoudelijk op verschillende manieren bij. 
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Schepen Mathias De Clercq verzorgt het welkomstwoord en gaat in op wat de Stad Gent kan en 

wil betekenen voor het Gentse digitale ecosysteem. Daarnaast kunnen de aanwezigen met vragen 

terecht op de infostand. Medewerkers van de Dienst Economie, de Dienst Werk, de Dienst Data 

en Informatie en Digipolis Gent staan er klaar voor vragen en advies. Schepenen Mathias De 

Clercq en Christophe Peeters geven er ook een speeddate. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en 

kan enkel voor de deelnemers aan het congres. 

Inschrijven kan via volgende link www.webtomorrow.gent 

Het programma staat op de website www.webtomorrow.gent/program 

 

Informatie 

- Dienst Economie, TseyangWonchu Zinpa, AC Portus, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent,  

tel. 09 266 84 31, gsm 0471 53 65 52, e-mail tseyang.wonchuzinpa@stad.gent 

- Dienst Internationale Samenwerking en Netwerken, Els Uytterhoeven, projectleider, AC Portus, 

Keizer Karelstraat 1 9000 Gent, tel. 09 266 82 00, gsm 0476 46 52 80,  

e-mail els.uytterhoeven@stad.gent 

 

Bevoegd 

- De heer Mathias De Clercq, eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen, 

stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, fax 09 266 54 19,  

e-mail schepen.declercq@stad.gent 

- De heer Daniël Termont, burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, 

fax 09 266 50 19, e-mail burgemeester@stad.gent 

- De heer Christophe Peeters, schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie, 

stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, fax 09 266 50 69,  

e-mail schepen.peeters@stad.gent 

http://www.webtomorrow.gent/stad-gent?utm_campaign=WebTomorrow+2016&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=30187674&_hsenc=p2ANqtz--A7lPUVu2mLfQ732HQRcMJouk2mwi0M_rxEsP5HCrVN5-u1qGaUUgixQJ4jzypbkUxvocrY4J_0J_lY0GASmIlYLzPwQlP0N7m3ZIQoCSM3YJMO5o&_hsmi=30187674
http://www.webtomorrow.gent/program

