Nieuw in 2018: Havenlogistiek, binnenvaart en zeevracht centraal op Transport
& Logistics
In Hal 6 van Rotterdam Ahoy focus op de deep- en short sea transporten en aanverwante logistieke
activiteiten in en vanuit de haven.
Transport & Logistics
Van 6 t/m 8 november 2018, vindt Transport & Logistics opnieuw plaats in Rotterdam Ahoy.
Rotterdam is dé logistieke hub van Europa en plaats van de grootste Europese haven, Port of
Rotterdam.
Hal 2, 4 en 6 zijn gevuld met een compleet overzicht van exposanten binnen de logistieke sector en
heeft daarnaast een tweetal seminarruimtes en een ruimte met logistieke serious ‘games’ om het
publiek zo te voorzien van praktische handvatten om hun werkzaamheden te optimaliseren. Op
woensdag 7 november staat tevens de tweede editie van het ‘Transport & Logistics Night Event’ op
de planning, een netwerkavond volledig voorzien van een hapje, drankje en entertainment en met
afgelopen editie ruim 450 aanwezigen.
Een complete update bieden in de logistieke markt is een belangrijke doelstelling van onze missie
om de bezoekers van Transport & Logistics een ‘visit the future’ event ervaring te bieden.
Transport & Logistics groeit iedere editie met 30%. De afgelopen edities hebben veel multimodaal
logistiek dienstverleners, algemeen expediteurs en wegtransporteurs deelgenomen op de
beursvloer. Iets wat enorm gewaardeerd wordt onder onze bezoekers.
Bezoekerswens havenlogistiek binnenvaart en zeevracht
Onze bezoekers, afgelopen editie waren 56% van de bezoekers cargo-owners, geven ons echter ook
aan dat zij graag meer rederijen, forwarders, cargadoors, binnenvaart dienstverleners, container
operators, container depots etc. zouden willen ontmoeten op Transport & Logistics om zo ook hun
diensten te kunnen uitvragen.
Ze geven vooral aan dat dit de toegankelijkheid en benaderbaarheid van dergelijke diensten zou
helpen.
Onderstaande antwoordwolk geeft het antwoord op de doorvraag welke exposantengroep zij graag
aangevuld zouden zien tijdens de volgende editie. Hoe groter de tekst, hoe vaker dit genoemd
werd. 72% van de bezoekers noemden in hun enquêtes de onderstaande kernwoorden op.

Om aan bovenstaande bezoekerswensen te voldoen hebben zal in Hal 6 tijdens Transport & Logistics
havenlogistiek centraal staan!

Voor wie?

De havenlogistieke hal is bij uitstek geschikt voor ondernemingen die actief zijn als o.a.
bevrachters, rederijen, terminals, depots, overslagbedrijven en stuwadoors. Bij hen kunnen zij
terecht om oplossingen te vinden om hun im- of export overzees en naar het achterland te
stroomlijnen.

Sluit aan in Hal 6, deel jullie kennis en kom in contact met nieuwe en bestaande relaties tijdens 3
zeer efficiënte contactdagen op de beurs! Drink een drankje op ons Transport & Logistics Night
Event of sluit aan bij ons exposantenontbijt en kom ook in contact met generieke logistiek
dienstverleners uit de andere hallen om tot zaken te komen.

Wat is opgenomen in de stand?

Transport & Logistics ontzorgt! De deelname is compleet opgezet en zorgt voor een professionele
presentatie, optimale promotionele middelen en dat tegen geringe prijs. Voor slechts €995,- excl.
btw verzorgen wij:
-

Stand met trussbouw 6m² (3x2 meter)
Tapijt
2 lichtspots
Schuine afscheidingswand
Banner met beprinting met eigen beeldmerk (logo of andere visual)
1KW elektra aansluiting (220V)
Gebruik van WIFI (niet geschikt voor live-streaming)
Keuze uit laag of hoog meubelpakket
Marketingpakket: Easy Go Leads
Deelname aan alle netwerkbijeenkomsten en seminars op de beurs
Deelname aan het ‘Transport & Logistics Night Event’
Gratis kopje koffie gedurende de beurs

Het EASY GO Leads pakket
Het EASY GO Leads pakket is onderdeel van het all-in pakket voor deelnemers van Easyfairs. Het is
nog nooit zo eenvoudig geweest om het hele jaar door op een kostenefficiënte manier een
kwaliteitspubliek te bereiken. U kunt inloggen via onze website met uw eigen ‘My Easyfairs’
inlogcode die u ontvangt bij de bevestiging van uw deelname aan Transport & Logistics.
Wat kunt u met het EASY GO Leads pakket:
Easy GO Leads:
-

-

Bedrijfspagina op de beurswebsite
Uw producten in de relevante online catalogus
Opname in de onsite beurscatalogus
Uitnodigen van klanten en prospects, zowel digitaal als per post
Scan device op stand: een bezoeker kan met eigen bezoekersbadge het device scannen;
bedrijfs- en productinformatie exposant wordt digitaal naar bezoeker verzonden
Exposant ontvangt data van alle bezoekers welke het scan device van de exposant hebben
gescand (LEADS)
Ontvang real-time alerts tijdens beurs wanneer uitgenodigde bezoekers arriveren
Neem deel aan het “Ask the Expert” forum; hier kunnen bezoekers een probleem aan de
kaak stellen waar een exposant op kan reageren

N.B.: Voor uitgebreidere standmogelijkheden (eigen standbouw of grotere stands via Easyfairs),
neem contact met ons op!

Hoe ziet een stand in de havenlogistieke hal eruit?

Opgenomen in de prijs is de keuze voor een set meubilair in laag formaat of hoog formaat (1 tafel
met 2 stoelen):
Laag pakket:

Hoog pakket:

Het blad van de tafels kan bedrukt worden met een eigen beeldmerk of logo voor een meerprijs van
€50,-. Heeft u een grotere elektra- aansluiting benodigd of een vaste internetaansluiting om te
streamen in de stand dan is dit tegen meerprijs mogelijk.

Interesse?
Voor meer informatie of het maken van een boeking: neem contact op met Claudia Gravesteijn op
+31 183 680654 of claudia.gravesteijn@easyfairs.com

