Dé vakbeurs op het gebied van groothandel en logistiek is al over 2
maanden…
Met een jaaromzet van bijna 400 miljard euro is de groothandel één van de
belangrijkste aanjagers van de Nederlandse economie. Tevens biedt dit segment
momenteel werkgelegenheid aan ruim 500.000 personen en is het dus erg
belangrijk dat het competitieve vermogen van deze vierde sector van Nederland
vergroot wordt, daar waar mogelijk. De vakbeurs Groothandel & Logistiek levert
aan deze ambitie een niet geringe bijdrage door een platform te bieden aan de
nieuwste ontwikkelingen, innovaties en trends binnen deze enerverende branche.
Hét evenement op het gebied van Intra-Logistiek, Voorraad- en
Assortimentsbeheer, Fysieke Distributie en Supply Chain Integratie zal
plaatsvinden op 14 en 15 mei 2014 in het Beursgebouw te Eindhoven.
Tijdens beide beursdagen zal een inspirerend lezingenprogramma als rode draad
door het evenement lopen, iedere dag geopend door aansprekende lezingen van
een minstens zo prominente spreker. Hiermee kunnen bezoekers zich doelgericht
laten informeren en inspireren over verschillende specifieke onderwerpen,
ondersteund door praktijkcases.
Zo zal Prof. Dr. Kees Jan Roodbergen de vrijdag aftrappen met 4C als
onderwerp. De zogenaamde Cross Chain Control Centers staan hierbij centraal.
En niet enkel de voordelen hiervan, ook het succesvol implementeren en de
voorwaarden die ervoor nodig zijn. Voor supply chain professionals die de
logistiek van hun organisatie willen innoveren, is deze kennis een must.
Organisatie Groep Zuid is als organisator erg trots om ook Jaap Arts te mogen
presenteren als spreker. Deze student Technische Bedrijfskunde aan de
Technische Universiteit Eindhoven is onlangs uitgeroepen als winnaar van de Van
Duuren Bachelor Scriptieprijs met zijn onderzoek naar de kosten van
voorraadbeheer bij Office Depot. Tijdens zijn lezing zal hij hierover uitweiden en
daarmee veel kostenbewuste toehoorders trekken. Hiermee benadrukt de beurs
eveneens zeer geschikt te zijn voor grote retailers met een eigen
distributiecentrum of warehouse. Deze lopen hierbij tegen dezelfde zaken en
uitdagingen aan als een groothandel, bijvoorbeeld bij het managen van een
goederenstroom of de kosten hiervan.
De aanmeldingen van organisaties komen gestaag binnen, dus bekijk de
deelnemerslijst op www.groothandelenlogistiek.nl en overweeg of het voor uw
organisatie interessant is om zich bij hen te voegen op de beursvloer. Ook
bezoekers kunnen zich op voorhand hier goed informeren. Het bezichtigen van
dé vakbeurs is geheel gratis en zal geschieden op basis van een full-service
formule. Men hoeft zich enkel vooraf kosteloos via de website te registreren.
Het Beursgebouw te Eindhoven ligt pal naast het Centraal Station.

Voor meer informatie over deelnamemogelijkheden aan de vakbeurs Groothandel
& Logistiek of een advies op maat, neemt u contact op met Esmee van
Binsbergen van Organisatie Groep Zuid via esmee@ogz.nl of 040-2979497.

