
 
 
 
Press information 
 
Oosterhout, 17 januari 2013                                    Page 1 of 2    
 
 
  

Uitdaging voor logistieke professionals op TRANSPORT & LOGISTICS 2013                                       

 
Interactieve game voor de supply chain op TRANSPORT & 
LOGISTICS 2013  
  

Dinalog zet haar rol als kennispartner uitgebreid neer op dé complete logistieke 

vakbeurs van het jaar. Op 13 en 14 maart is Ahoy Rotterdam het podium voor 

TRANSPORT & LOGISTICS. Naast een uitgebreid seminar programma verzorgt 

Dinalog een actieve workshop voor de supply chain professional. 

 

Dinalog zorgt voor een inspiratie sessie voor logistieke professionals, uit het MKB en intermediaire 
organisaties, die open staan voor inspiratie en altijd op zoek zijn naar verbeteringen binnen hun eigen 
organisatie en keten. Samen met meerdere professionals gaat de bezoeker op zoek naar zijn eigen 
kracht en kan tevens ideeën oppikken van zijn concullega’s. De doelstelling is om bezoekers en hun 
bedrijf op een boeiende en enerverende wijze te inspireren en aan te zetten tot discussie en ideeën 
voor logistieke vernieuwing in de toekomst.  
 
Door elke deelnemer een rol toe te wijzen binnen een gesimuleerde supply chain, gaat de bezoeker 
zelf actief aan de slag. Elke deelnemer draagt bij aan het uiteindelijke resultaat en uiteraard is er volop 
gelegenheid tot discussie en terugkoppeling. In de Inspiration Game worden bezoekers geprikkeld na 
te denken waar zij staan in (het museum van) de toekomst en krijgen zij een goed beeld van de 
toekomstige logistiek. Een leerzame ervaring voor professionals die graag bij de koplopers van de 
sector willen horen, een voordeel met logistieke vernieuwing willen behalen en hun ketennetwerk 
willen verbreden.  
 
Het uitgebreide seminarprogramma, de games en overige demonstraties zijn bij te wonen op beide 
beursdagen. Kijk voor het complete programma, openingstijden en meer informatie op 
www.easyFairs.com/TRANSPORT-NL  
 
Volg TRANSPORT & LOGISTICS op TWITTER of word lid van de TRANSPORT & LOGISTICS 
LinkedIn Group. 
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Informatie over easyFairs® 
 
easyFairs maakt het eenvoudig voor exposanten en bezoekers om zaken te doen in een professionele 
omgeving, zowel face-to-face als met de persoonlijke online marketing campagne. Met het 
hoofdkantoor in Brussel en een internationaal netwerk van vestigingen, organiseert easyFairs 
vakbeurzen in België, Canada, Colombia, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, 
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Singapore, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.  
 
easyFairs brengt verkoopgerichte vakbeurzen naar het hart van de markt. Meer informatie is te 
vinden op www.easyFairs.com  
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