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Oosterhout, 03.06.2014 

Transport & Logistics Rotterdam vindt 
plaats samen met Intermodal Europe 
Unieke beurscombinatie trekt naar verwachting 8.000 tot 10.000 (internationale) 

bezoekers  

Transport & Logistics vindt ook dit jaar weer plaats in Ahoy Rotterdam, en wel op 11, 12 & 

13 november 2014, co-located met de internationale containerbeurs Intermodal Europe. 

Deze unieke beurscombinatie, in een stad die bekend staat als Europa’s logistieke hub en in 

een tijd waarin de economie en logistieke sector weer aantrekken, vormt het grootste 

internationale platform voor de logistieke sector in Nederland.  

Vanuit de topsector Logistiek wordt er voor de logistieke markt ruimte gecreëerd om te ondernemen, te 

investeren en te exporteren. Er ontstaat weer vraag en de logistieke professional heeft behoefte aan een 

platform waar de gehele logistieke sector in kaart is gebracht. Daarom vindt in het logistiek hart van 

Nederland, Rotterdam, deze unieke beurscombinatie plaats voor iedereen die actief is in deze continu 

bewegende sector. Gezamenlijk trekken beide beurzen naar verwachting 8.000 tot 10.000 bezoekers, 

waarvan 50% internationale bezoekers.   

De vakbeurs Transport & Logistics richt zich op de logistieke dienstverlener, havens en scheepvaart, intern 

transport en magazijnbeheer en software. Naast een uitgebreid deelnemersaanbod biedt de beurs ook 

relevante seminars en praktijkcases voor verladende partijen. Gezien de interesse is er een gezamenlijk 

streven naar 300 toonaangevende bedrijven die zich presenteren op 11, 12 & 13 november in Ahoy 

Rotterdam. Het huidige deelnemersveld is een mooie mix van gevestigde namen en ambitieuze partijen die 

actief zijn in verschillende modaliteiten, zoals Raben Netherlands, Stena Line Freight, Sluyter Logistics, 

Panalpina World Transport, Locon Benelux, Nippon Express, TUNDERMAN Logistics en GEBA Trans. 

De komende editie in 2014 is het startsein om in de belangrijkste haven van Europa een toonaangevend en 

blijvend platform weg te zetten. Een land als Nederland en een stad als Rotterdam in het bijzonder kan 

immers niet zonder! 

Voor meer informatie en deelname mogelijkheden kunt u contact opnemen met Bianca Wouters via +31 

(0)162 408 998 of bianca.wouters@easyFairs.com of met Joost den Ridder via +31 (0)162 408 990 of 

joost.den.ridder@easyFairs.com  
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Voor de meest recente informatie over Transport & Logistics kunt u terecht op de website Volg Transport & 

Logistics op Twitter via @transport_nld en word lid van LinkedIn om op de hoogte te blijven van de laatste 

ontwikkelingen.  

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.  

 

Voor meer informatie, bezoek onze website www.easyFairs.com  

 

Contact 

 
Corine Smits, Project Marketeer 

Direct: +31 (0)162 408 981 

Fax:  +31 (0)162 467 988 

Email: corine.smits@easyFairs.com  
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