PERSBERICHT
Automation in 2017 tegelijkertijd met
vakbeurzen Empack en Logistics & Distribution
Oosterhout, 05-07-2016
Op 5 en 6 april 2017 zal naast Automation voor het eerst in Nederland de combinatie
met Empack en de nieuwe vakbeurs Logistics & Distribution plaatsvinden. Samen
maken deze vakbeurzen de Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch in 2017 het
ontmoetingsmoment waar verpakken, verpakkingsprinten, logistiek, distributie én de
automatiseringskant onder één dak samenkomen.
AUTOMATION in packaging & logistics als verbindende factor
Automation is de verbindende factor tussen het verpakkingsproces en de interne logistiek en distributie.
Deze vakbeurs is zodanig opgesteld dat het de drie beurzen letterlijk met elkaar verbindt. Figuurlijk is
het de verbindende factor omdat men op Automation bedrijven treft die zich richten op de levering van
apparatuur, diensten en onderdelen rondom automatisering van het verpakkingsproces, de logistiek en de
distributie.

Een kijkje in de toekomst van verpakken en logistiek
De combinatie van Empack en Logistics & Distribution heeft al in meerdere Europese landen bewezen een
zeer succesvolle te zijn. De ontwikkelingen in de logistieke en verpakkingssectoren gaan razendsnel en
versterken elkaar. De voorkeur van de consument moet worden gewonnen met de verpakking en aan de
individuele wensen voor levering en ontvangst worden voldaan. Dit alles dient te snel te gebeuren tegen
zo laag mogelijk (maatschappelijke) kosten om de concurrentie voor te zijn.
De laatste innovaties en mogelijkheden in en kennis over duurzame materialen, efficiëntiere
verpakkingsmachines, smart warehousing, material handling, e-logistics, city logistics, express delivery,
reverse logistics en IT solutions helpen de engineers en de verpakkings- en logistieke professional om de
toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan. Zij vinden 400+ exposanten en nieuwe inzichten in het
hoogstaande sprekersprogramma op 5 en 6 april 2017 in de Brabanthallen.
Wilt u meer informatie over of deelnemen aan Automation, Empack, Label&Print, of Logistics &
Distribution in ’s-Hertogenbosch 2017 en/of Utrecht 2018, dan kunt u contact opnemen met Joekie
Verburg-Oomens +31(0)162-408985 of met Susanne den Otter: +31 (0)162 408984. Meer informatie vindt u
op: www.easyfairs.com/nl
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Contact
Michelle van Helvoirt
Marketing Event Manager
Tel: +31 (0) 162 408 995
Email: michelle.vanhelvoirt@easyfairs.com

Informatie over Artexis Easyfairs
In lijn met haar missie ‘Visit the future’ stelt Artexis Easyfairs communities in staat om ‘een
beeld te krijgen van hun toekomst’ op niet te missen evenementen die anticiperen op hun
behoeften en ideale oplossingen voorstellen.
Via Easyfairs organiseert de Groep momenteel 125 evenementen in 19 landen (Algerije,
België, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen,
Oostenrijk, Portugal, Rusland, Singapore, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde
Arabische Emiraten, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland).
In de Benelux horen hier de volgende evenementen bij: Antica, Antwerp Convention, Art
Brussels, Autonomies, Bakkersvak, Batireno, Bis, Belgian Boat Show, Bois & Habitat, Bouw &
Reno, Builty, CARAT+, Countryside+, Dentex, Dutch Comic Con, Empack, Energie & Habitat,
Eurantica, FACTS, Green Expo, Health & Care, Horeca Expo, Inside Out, Maintenance, Packaging
Innovations, Pumps & Valves, Realty, Saveurs & Métiers, Second Home, Secura,
Spring@Countryside, Soins & Santé, Solids, Transport & Logistics, Welding week, Wonen …
Via Artexis beheert de Groep acht evenementenlocaties in de Benelux en Zweden. In de
Benelux gaat het onder andere om de volgende locaties: Flanders Expo, Antwerp Expo, Namur
Expo, Palais des Congrès (Namen), Nekkerhal – Brussels North (Mechelen) en MICX - Mons
International Congress Experience.
Artexis Easyfairs streeft ernaar om de meest dynamische, flexibele en doeltreffende speler
te zijn in de evenementensector. Om dit doel te bereiken stelt het bedrijf geëngageerde
werknemers tewerk, zet het de beste marketing- en technologietools in en creëert het sterke
merken. De groep telt meer dan 450 medewerkers en heeft, voor het boekjaar 2015-2016,
een omzet van meer dan € 115 miljoen. ‘Visit the future’ met Artexis Easyfairs.
Voor meer informatie, ga naar www.easyfairs.com.
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