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Nieuwe ideeën voor nieuwe samenwerkingen op TRANSPORT & LOGISTICS 2013

‘Talenten delen en elkaar inspireren’ op TRANSPORT &
LOGISTICS 2013
Syntens richt zich in een actieve workshop op ‘innoveren door nieuwe verbindingen’.
easyFairs organiseert in Ahoy Rotterdam, samen met Syntens Innovatiecentrum, de
bijeenkomst ‘Innoveren door nieuwe verbindingen (aan te gaan)’. De workshops vinden
plaats tijdens en op de vakbeurs TRANSPORT & LOGISTICS, 13 & 14 maart in Ahoy
Rotterdam.
De workshop laat deelnemers zien dat behoeften van consumenten niet meer enkelvoudig zijn, maar
samensmelten met andere. Behoeften van (potentiële) klanten worden steeds complexer en
daarvoor is het nodig dat ondernemers naar 'out of the box'-invullingen zoeken en gaan
samenwerken. De eerste stappen worden gezet tijdens deze bijeenkomst.
Tijdens deze workshop wordt men geprikkeld om op een andere manier naar de toekomst te kijken.
En dat is helemaal interessant als er met andere deelnemende partijen nieuwe verbindingen worden
gelegd. Op deze manier wordt de deelnemer aangespoord na te denken over hoe zijn eigen
producten en diensten kunnen matchen met die van de concullega. Zo zijn vele duizenden nieuwe
verbindingen mogelijk. Zeker voor het MKB liggen hier vele kansen. Samenwerken is het credo. En
… nieuwe ideeën creëren nieuwe samenwerkingen en kansen.
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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