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# TRUSTECH2018 :  

Ontdek de sprekers die u niet mag missen  
  

 
  
Van 27 tot 29 november zullen de hoofdrolspelers uit de sector voor digitale technologie hun 
expertise en visie presenteren in het Palais des Festivals van Cannes (Frankrijk). Op het 3-
daagse Trustech event van de komende editie van 2018 staat het volgende op het programma: 
vakinhoudelijke sessies, netwerken en informatie over trends, vooruitgang en innovaties. Meer 
dan 300 exposanten zijn aanwezig waarvan 250 internationale deelnemers - jonge talentvolle 
ondernemers en opinieleiders uit de digitale sector zullen het internationale publiek in 
expertsessies vertellen over betalingsverkeer, financiële dienstverlening, handel, identificatie 
en beveiliging van gegevens.  
  
Wat behandelt de Trustech?  
  
Veel onderwerpen worden behandeld door een panel van experts. Hier een fragment uit de belangrijkste 
onderwerpen en bijbehorende sprekers   :  
  

  
Dinsdag 27 november om 14.00 uur  

Fintech 2020-conferentie   : R (e) evolutie  
  
Sprekers 

o Sébastien Taveau , Early Warning  

o Jorge Krug en Ivo Aurelio Da Silva, Banrisul  
o Jérémie Rosselli, N26  

o Jehan de Castet, Fluo  

o Daisy Gil & Laure Laqueille , + Simple  

  
  
Iedereen heeft het over hoe Fintech de wereld van financiën, identificatie en technologie verandert. Het 
is een revolutie. Sommigen voorspellen zelfs het einde van het bestaan van banken. Anderen geloven 
dat contant geld zal verdwijnen en dat een digitale identiteit alleen voldoende zal zijn om aankopen te 
doen. Hoe dan ook, dit impliceert dat de gevestigde exploitanten en uitdagers moeten leren 
samenwerken, en een handige en slimme manier zullen moeten vinden om gezamenlijk hun 
bedrijfsmodel te transformeren naar de nieuwe situatie. 



  

  
Innovatie is soms zo subtiel dat het moeilijk is waar te nemen. Banken hebben overnames 
vermenigvuldigd en eenvoudige maar effectieve producten gelanceerd, Zelle is daar een voorbeeld van. 
Fintech heeft geleerd markten en klanten te identificeren wiens behoeften nog niet in kaart zijn gebracht. 
Ze hebben ook geleerd het standpunt dat ze hebben over de grootste spelers van deze sector te 
heroverwegen. Het idee hierachter is om elke marktspeler te stimuleren vanuit hun eigen standpunt en  

perceptie te opereren, van grote banken tot innovatieve start-ups tot de Pay-Tech bedrijven uit 

verschillende delen van de wereld.  
  

  
Woensdag 28 november om 12:20 uur  

De digitale natie bouwen: de Estlandse ervaring - KEYNOTE  
  
Spreker: Victoria Saue, hoofd juridische zaken, risico en compliance voor het e-Residency-
programma, regering van Estland  
  
  

Het internet biedt, naast andere technologische ontwikkelingen, meer mensen de mogelijkheid en de 
vrijheid om wereldwijd en locatie-onafhankelijk te leven en te werken. Dit is een van de redenen waarom 

regeringen zoals Estland snel evolueren naar digitale naties zonder grenzen. Op deze manier kan de 

Estse regering de burgers beter van dienst te zijn in dit nieuwe digitale tijdperk en tegelijkertijd ook van 
de voordelen profiteren.  

97% van de Estse bevolking heeft nu bijna 20 jaar de sterkste en meest complete digitale identiteit. En 
sinds 2014 zijn tienduizenden mensen uit meer dan 150 landen ook Estse e-burgers geworden - leden 
van de nieuwe digitale natie.  

Deze conferentie geeft de deelnemers inzicht in hoe de digitale omgeving in Estland werkt, hoe 
transparant en veilig deze is en hoe deze e-services beschikbaar zijn gemaakt voor niet-ingezetenen.  
  

  
Woensdag 28 november om 14u  

De toekomst van Blockchain  
Sprekers 

o Remy Bigot, Bitcoin Show  

o Uriel Ohayon , Codename Django & TechCrunch Frankrijk  

o Simon Polrot , VariabL @ ConsenSys & Ethereum  

o Scott Dueweke , Identity and Payment Association  

o Thomas Leirits , Blockpass.org  

o Jonathan Chester, Bitwage  

o Stefan Rueping , Infineon Technologies  

  
  
Blockchain-technologie heeft ieders aandacht getrokken, omdat steeds meer bedrijven en entiteiten de 
belofte en het potentieel zien. Velen beschouwen de Blockchain als de basis van een betrouwbaar en 
gedistribueerd internet. Blockchain is klaar om een aanzienlijke impact te maken op meerdere sectoren 
zoals betalingsverkeer, verzekeringen, financiën, energie, gezondheid, ‘internet van de dingen’, muziek 
en meer.  
  
Deze discussie zal deelnemers helpen de zakelijke waarde van Blockchain en de belangrijkste 
succesfactoren voor projecten op dit gebied te begrijpen. Ook zullen de Blockchain-kansen voor 
bedrijven besproken worden en de kansen die ze voor hen hebben maximaal te benutten.  

     
Geïnteresseerde bezoekers kunnen voor meer informatie en om zich te registreren voor het 
evenement terecht op de website van Trustech : www.trustech-event.com  
  
   
 Over COMEXPOSIUM  

https://translate.google.com/translate?hl=nl&prev=_t&sl=fr&tl=nl&u=http://www.trustech-event.com


  

Trustech wordt georganiseerd door de COMEXPOSIUM-groep, een van de wereldleiders in 
evenementenorganisatie, betrokken bij   meer dan 170 BtoC- en BtoB-evenementen die betrekking hebben op  11 
bedrijfstakken zoals de agribusiness, landbouw, mode, digitaal, veiligheid, bouw, hightech, optica en transport. 
COMEXPOSIUM verwelkomt 45.000 exposanten   en   meer dan 3 miljoen bezoekers in 26 landen over de hele 
wereld. COMEXPOSIUM ontwikkelt zich wereldwijd met een aanwezigheid in dertig landen  
 

 

 
Noot voor de redactie 

 
Dit is een persbericht van Promosalons Nederland, de Nederlandse vertegenwoordiging van de Franse vakbeurzen, Tolstraat 

127, 1074 VJ Amsterdam, tel. 020-4620020, e-mail info@promosalons.nl. Voor meer informatie kunt u contact met ons 
opnemen: Coen Rosdorff en Martha Elsdijk. 

 
Op www.trustech-event.com kunt u terecht voor het downloaden van de laatste persberichten, persdossiers, nieuwsbrieven, 

marktschetsen, foto’s en logo’s.
  

 

In de speciale digital pressroom vindt u persberichten van de Trustech, samen met een persmap en visuals. 
 

Perscontact in Frankrijk :  
Oxygen - Morad Salehi / Sandra Codognotto - 06 79 78   16 76/06 63 92 36 00 - trustech@oxygen-rp.com 
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