VINCENT EVERTS
Passie voor innovatie en gadgets.
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Keynote spreker
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EN, NL
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Nederland

Biografie
Vincent is trendwatcher, gepassioneerd spreker,
consultant, partner bij InterimIC, eigenaar van
PCzapper.tv, colomnist en recensent. Vanuit zijn
rol als trendwatcher geeft hij met veel plezier
presentaties en lezingen en daarnaast interviewt
hij graag mensen en maakt daar video
reportages van...kortom een echte duizendpoot!
Geen nieuwe technologie die er aan zit te
komen, of Vincent Everts wordt op radio en
televisie, in kranten en bladen naar zijn mening
gevraagd. Zijn deskundige, zeg maar gerust
uiterst deskundige mening. Hij geeft deze graag.
Niet in de laatste plaats omdat nieuwe
technologieën de rode draad zijn in zijn leven.
Sterker nog, ze zijn letterlijk en figuurlijk zijn lust
en zijn leven. Hij is als geen ander in staat om de
meest complexe onderwerpen, de lastigste
materie te verwoorden in gewoon huis-tuin-enkeuken-Nederlands. Hij weet zaken die voor de
meeste van ons verre toekomstmuziek zijn heel

dichtbij te laten klinken. Hij heeft 4 bedrijven
zeer succesvol gestart, allemaal op het snijvlak
van nieuwe technologie en toepassingen in de
bedrijfskunde. Dus hij weet waar hij over praat.
Dat alles met enorm enthousiasme. Want ook al
is hij als geen ander ingevoerd in nieuwe
technologie, hij blijft zich (dat is misschien wel
zijn grootste kracht) bijna als een klein jongetje
verbazen en verwonderen. Die verwondering
hoor je, proef je, ervaar je in hoe hij omgaat met
het fenomeen nieuwe technologie. Hij is
gedreven, gelooft heilig in de mogelijkheden van
nieuwe technologie. Hij probeert deze
technologieën en gadgets zelf uit. Tegelijkertijd
laat hij zich nooit meeslepen. Hoe hightech ook,
hij houdt beide benen op de grond en verteld
vol passie of het een succes wordt of juist niet
dat is typisch Vincent Everts. Sprekend
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