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Oosterhout, 28.10.2013 

Logistieke hub in Rotterdam 
presenteert voordelen modal shift 
Transport & Logistics Rotterdam zoomt in op alle modaliteiten 

Op 12 en 13 maart 2014 staat in Ahoy Rotterdam het internationale event in hét logistieke 
hart van Europa, Rotterdam. Dat verladende partijen zich moeten focussen op de voordelen 
van synchromodaal transport moge duidelijk zijn. Hoe ze dat doen en wat de meest 
geschikte manier van vervoer voor hun product is, dat wordt duidelijk binnen het thema 
‘Modal Shift’.  

Transport & Logistics biedt verladers een uitgebreid pallet aan mogelijkheden die vervoerders bieden. Dit 

wordt mede ondersteund door partijen die zich de specialisten en experts binnen hun modaliteit mogen 

noemen. Niet alleen de logistiek dienstverleners van transport over weg, lucht, spoor, zee, opslag en 

warehousing zijn present, maar ook de partijen die de belangen van hún achterban voorop stellen.  

De partners waarmee Transport & Logistics Rotterdam zich rijk mag rekenen zijn binnen dit thema goed 

vertegenwoordigd. De sessies zullen zich allereerst richten op de resultaten van prestigieuze synchromodale 

projecten. Wat zijn de lessen, tips & trics en ervaringen van andere verladers en hoe kan men hierop 

anticiperen? Het thema ‘Inlandlinks’ gaat binnen dit thema verder in op het belang en de mogelijkheden van 

achterland verbindingen. Het geeft de verlader een compleet overzicht van de beste intermodale routes. 

Daarop inhakend mogen de branchepartijen die de modaliteiten vertegenwoordigen uiteraard niet ontbreken. 

KNV, Rail Cargo, The Blue Road en ACN geven ieder hun visie en presenteren de voordelen van hun 

modaliteit. Zij zijn de spreekbuis voor hun achterban en kunnen beter dan wie dan ook de actuele 

ontwikkelingen, wet- en regelgeving en samenwerkingsmogelijkheden aan het licht brengen.   

Niet alleen het thema Modal Shift wordt gepresenteerd. Ook International Business, Wet & Regelgeving en 

Duurzaamheid zijn thema’s die behandeld worden en waarbij de meest vooraanstaande partners worden 

betrokken. Door het direct aanspreken van de achterban van deze partners staat de logistiek dienstverlener 

op Transport & Logistics oog in oog met zijn directe afnemer. Een compleet event die de logistieke branche 

samenbrengt en een compleet overzicht biedt van alle spelers, partijen en ontwikkelingen binnen de sector. 

Voor informatie over deelname aan Transport & Logistics kunt u contact opnemen met Bianca Wouters +31 

(0) 162 408 998. Kijk op www.easyFairs.com/transport-nl voor nog meer informatie. Volg Transport & 

Logistics Rotterdam ook op TWITTER en word lid van de LinkedIn Group om op de hoogte te blijven van de 

meest recente ontwikkelingen. 
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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 online. 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 

Danielle Beveroo 

Direct: +31 (0) 162 408 995 

Fax: +31 (0)162 467 988 

Email: danielle.beverloo@easyFairs.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


