Oosterhout, 01.08.2013

Stabiele sectorcijfers ondersteunen
vakbeurs Transport & Logistics
Rotterdam 2014
Stabiliteit binnen de sector als sterke basis
Op 12 en 13 maart 2014 staat in Ahoy Rotterdam het internationale even in hét logistieke
hart van Europa, Rotterdam. Transport & Logistics Rotterdam richt zich op zowel IT en
material handling als op de verschillende modaliteiten van vervoer en logistieke
dienstverlening. Hét complete overzicht voor de totale en internationale transport &
logistieke sector. De komende editie in 2014 is het startsein om in de belangrijkste haven
van Europa een toonaangevend event te presenteren, welke zich met recht de logistiek hub
van Europa mag noemen.
Uit een recent rapport van het ING Economisch Bureau komt naar voren dat de transport en logistieke sector
in 2013 stabiliseert. En dat is een goed nieuws bericht voor de sector. Gekeken naar wegtransport,
binnenvaart, luchtvervoer en logistieke dienstverlening krimpt het volume per saldo licht en volgt volgend jaar
verdere stabilisatie. Een positieve insteek én een bevestiging voor de vakbeurs Transport & Logistics
Rotterdam 2014, waar deze kansen binnen de sector de volledige aandacht krijgen.
De sector bevindt zich in een transitie naar hoogwaardiger dienstverlening en aanbieden van diensten met
een hogere toegevoegde waarde. Het leggen van focus op slim organiseren van activiteiten en monitoren
van belangrijke indicatoren (zoals opbrengsten en kosten per km) leidt tot betere prestaties. Dit zijn nu juist
de uitdagingen waar de verladers van deze tijd voor staan. Het is aan de deelnemers van Transport &
Logistics om te laten zien waar zij het verschil in maken. Transport en logistiek is traditioneel een
kostengerichte sector, efficiëntieverbetering blijft daarmee volgend jaar voorop staan.
In gemiddeld 40% van de gevallen heeft de sector een buitenlandse opdrachtgever; sectoren die
internationaal actief zijn presteren beter. Deze conclusie wordt door de vakbeurs onderstreept door het
aantrekken van verschillende handelsmissie. Logistiek dienstverleners op de beurs komen zodoende direct
in contact met het internationale zakenleven en pakken zo hun kansen over de landsgrenzen heen.
Ook is er op de beurs grote aandacht voor alle modaliteiten tezamen, en ook daar zijn grote ontwikkelingen
merkbaar. Containers zijn de belangrijkste groeimarkt, het vervoer van droge lading (o.a. erts, agribulk)
krimpt. Door aandacht voor duurzaam en multimodaal vervoer en inzet op de kortere afstanden zal ook het
binnenvaartvolume blijven groeien. Vergaande samenwerkingen met brancheorganisaties, (media)partners
en vertegenwoordigers uit de logistieke sector onderstrepen de wens voor een internationale vakbeurs
binnen alle modaliteiten in Rotterdam.
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.
(Bron: ING Economisch Bureau - Transport en logistiek)
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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.
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