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SMART
WARE HOUSING
Intralogistieke technologie, material handling oplossingen,
logistieke dienstverlening en distributie.

Doe mee en win de prestigieuze prijs
voor de meest innovatieve oplossing
in de logistiek.

logistica-online.nl
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VERDIENT UW
LOGISTIE KE INNOVATIE DE
LOG I ST ICA AWA R D 2019?
Ga dan de uitdaging aan: schrijf uw innovatie in en ding mee naar de Logistica Award 2019, de
onderscheiding voor de meest innovatieve oplossing in de logistiek. Deelname aan de Logistica Award
biedt u niet alleen de mogelijkheid om uw logistieke innovatie op de kaart te zetten: door de extra
publiciteit worden ook de commerciële kansen voor uw logistieke innovatie aanzienlijk vergroot.
VOOR WIE?

HOE WERKT HET?

Deelname aan de Logistica Award

Een onafhankelijke vakjury beoordeelt

staat open voor iedereen die exposant

alle inzendingen op een aantal

Uw inzending wordt beoordeeld aan

is op Logistica 2019 of klant is van

beoordelingscriteria. Uit deze

de hand van onderstaande criteria:

een exposant. Ook onderzoeks- en

inzendingen kiest de jury vervolgens

→ Toepassingswaarde: in welke

kennisinstellingen kunnen deelnemen

drie genomineerden die gaan strijden

sectoren kan uw inzending gebruikt

aan de Logistica Award. U kunt zich

om de Logistica Award 2019. Naast

worden, voor welke problemen of

inschrijven als individu of als bedrijf.

de vakprijs wordt er tevens een

knelpunten biedt uw inzending een

Uw inzending moet innovatief zijn, met

publieksprijs uitgereikt. Bezoekers

oplossing?

logistiek te maken hebben, Nederlandse

kunnen hun stem uitbrengen op de

roots hebben en mag niet langer dan

nominatie van hun keuze op de website

is uw inzending nieuw, inventief en

1 jaar op de markt zijn.

of tijdens hun registratie voor

onderscheidend?

Uw inzending kan bestaan uit:

beursbezoek. De inzending met de

→ een innovatieve logistieke oplossing

meeste stemmen wint de Publieksprijs.

(toepassing)

BEOORDELINGSCRITERIA

→ De mate van innovatie: in hoeverre

→ Economisch belang: wat is het
marktpotentieel van uw inzending?
→ Kosteneffectiviteit: is uw

→ een fysieke presentatie (prototype)

inzending kostenbesparend of

→ een beschrijving van een oplossing

efficiencyverhogend?

in de vorm van een weten
schappelijke scriptie

→ Creativiteit: is uw inzending origineel
en hoe is deze tot stand gekomen?

UW INZENDING KRIJGT
DE AANDACHT DIE HET
VERDIENT!
Zowel de Stichting Logistica als Jaarbeurs voeren een uitgebreid persbeleid met
als doel zo veel mogelijk publiciteit over de beurs Logistica in de vakpers te krijgen.
De Logistica Award is hier een belangrijk onderdeel van en wordt op diverse manieren
aan de vakpers gepresenteerd:
→ via persberichten
→ bekendmaking genomineerden via de vakpers
→ publicatie van uw innovatie op de beurswebsite en in de catalogus
→ in bezoekerscommunicatie

WINNAAR

Vakprijs 2017
Prime Vision
“De robots werken dynamisch. Flexibiliteit,
schaalbaarheid en een beperkte investering
maken Prime Vision tot winnaar van de
Logistica Award”.

WINNAAR

Publieksprijs 2017
Pack Tools
“De Wrapplicator zorgt ervoor dat de gebruiker
op ergonomische, veilige en efficiënte wijze
lading stabiel en veilig kan verpakken. Met dit
apparaat wikkel je met één hand. Het gaat een
stuk sneller en je bespaart veel folie.”

DATA OM A LVA S T

JURY LOGISTICA

TE NOTEREN

AWA R D 2019

→ Donderdag 1 juni 2019

→ J uryvoorzitter:
Prof. dr. ir. M.B.M. (René) de Koster

Sluitingsdatum inzendingen

Erasmus Universiteit Rotterdam

→ Vrijdag 6 september 2019
Persbijeenkomst en bekendmaking
genomineerden

→ Prof. dr. W.H.M. (Henk) Zijm
Universiteit Twente

→ Ing. P.A.L. (Peter) Leerintveld
specialist material handling Allogic

→ Dinsdag 5 november 2019
Uitreiking Logistica Award en publieksprijs

→ Dhr.

Th.P.M. (Theo) van Riet
managing director Vanriet Rohaco

→ Drs. J. (Jan) Hommes
→ Dinsdag 5 t/m donderdag
7 november 2019
Logistica 2019, Jaarbeurs Utrecht

HOE SCHRIJFT U ZICH IN?
Vul bijgevoegd deelnameformulier in of download het via
logistica-online.nl. Stuur het ingevulde deelnameformulier,
inclusief bijbehorend beeldmateriaal, vóór 1 juni 2019 per
post of per e-mail naar: Stichting Logistica t.a.v. mevrouw
Y. van Bakergem, Vlietweg 17-U, 2266 KA Leidschendam,
e-mail: y.vanbakergem@logistica.nl

De Logistica Award is een gezamenlijk initiatief
van Stichting Logistica en Jaarbeurs.
Neem voor meer informatie contact op met:
Stichting Logistica
Mevrouw Y. van Bakergem
Vlietweg 17-U, 2266 KA Leidschendam
Telefoon: 070 790 00 74
e-mail: y.vanbakergem@logistica.nl

logistica-online.nl

directeur Stichting Logistica

→ ir. B. (Bernd) van Dijk
innovation director Prime Vision
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