In enkele jaren tijd hebben digitale services de dienstenmarkt veroverd. Dat zien
we nu ook bij het openbaar vervoer. De Lijn en de NMBS hebben er plots enkele
concurrenten bij. Mensen verkiezen elektrische deelsteps boven de tram. Of
ze delen een auto via een handige app. Poppy, Uber, Scooty en Bird... Allemaal
maken ze optimaal gebruik van big data, artificiële intelligentie en de opkomende
deeleconomie. Hoe kunnen de klassieke spelers reageren? Dat onderzochten de
derdejaarsstudenten Cross Media Management.
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