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Beste relatie,

FACTS & FIGURES 2019

We staan als sector voor ambitieuze klimaatdoelen. Tegen 2030 moet de CO2-

13.121

uitstoot in de logistiek met circa 30% zijn verminderd. Maar toekomstbestendige
logistiek gaat verder dan CO2-reductie. Voor een florerende sector moeten

190

BEZOEKERS

we ook slim leren omgaan met uitdagingen als personeelstekorten, groeiende
consumentenverwachtingen, schommelingen in vraag en aanbod en verstoringen

EXPOSANTEN

B E Z O E K E R S VA N L O G I S T I C A

in de supply chain (door bijvoorbeeld een pandemie). En dat allemaal op een
manier die de leefomgeving zo min mogelijk belast.

LEADERS & DECISION MAKERS

Innovatie, ketensamenwerking, (digitale) veiligheid, flexibiliteit en schaalbaarheid

Directie / Hoger Logistiek / Supply chain
management

zijn nodig voor een sector die waarde toevoegt en de klant optimaal bedient.

INFLUENCERS / NETWORK
Systeem integrators / engineers / consultant(s)

Op Logistica delen we kennis en ervaring en tonen we de nieuwe innovatie
oplossingen die nodig zijn om logistieke processen steeds efficiënter in te richten

INTERESSE GEBIEDEN BEZOEKERS*

en effectiever uit te voeren
Met welke kennis en innovaties help jij de sector vooruit?

25%

29%

We zien je graag op Logistica!

Jennie Elzinga

26%

Opslagsystemen

Hef- &
magazijntrucks

Robotisering &
mechanisering

Manager Projects & Sales Logistica

21%

M. jennie.elzinga@jaarbeurs.nl

VOOR WIE IS LOGISTICA?
Aanbieders van:

21%

23%

Automatisering &
auto identificatie

Verpakking &
handlingsystemen

Logistiek &
veiligheid

*bezoekers hebben meer dan één interessegebied

TOP 5 FUNCTIES:

CEO / Directie
Robotisering
& automatisering

Transportbanden,
-goten en – banen

Opslagsystemen

Verpakkings- &
handlingsystemen / Laad- en losapparatuur

Logistiek / Supply / Warehouse manager
Consultant / adviseur
Projectleider / projectmanager
Engineer / constructeur
TOP 5 SECTOREN:

Veiligheid,
consultancy & opleiding

Energie, recycling,
afvalverwijdering

Transport / opslag / distributie

Gebouw gebonden
inrichting – vastgoed
- retrofitting

Hef - en magazijntrucks Handbediend magazijn
materieel

Handel / groothandel

Industrie
Zakelijke dienstverlening
Retail / detailhandel

56%

Marketingtools die voor, tijdens en
na het event zorgen voor relevante
contactmomenten
Kom in contact met 20.000
logistieke professionals en beslissers
uit de logistieke sector

De laatste trends
& ontwikkelingen
Kennis sessie en presentaties.

IS EIND- OF
MEDEBESLISSER

1 OP 6
IS DIRECTEUR
/EIGENAAR

D E B E Z O E K E R S VA N L O G I S T I C A W E R K E N O . A . B I J

Turnkey deelname mogelijk
met elk budget.

SFEERIMPRESSIE

Bekijk hier het beursjournaal Dag 1
Logistica 2019

Versie 1.0 - Er kunnen geen rechten worden
ontleend aan de prijzen in dit document

71%

BEZOCHT OOK
ICT & LOGISTIEK
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Logistica Next

Van een commerciele producten beurs naar
een event gericht op integrale oplossingen
met een focus op kennisdeling & innovatie

Log-in to the next intralogistics.

SYNERGIE MET ICT & LOGISTIEK
75% HEEFT IN 2019 OOK LOGISTICA BEZOCHT

FOCUS OP KENNIS & INNOVATIE

PRIMAIR GERICHT OP DE BESLISSERS
IN HET LOGSTIEKE DOMEIN

INTRALOGISTIEK IS DE KERN

AI MATCHMAKING:
SLIMME MANIER OM IN CONTACT TE
KOMEN MET JE DOELGROEP.

EEN KEYNOTE ARENA MET
TOONAANGEVENDE SPREKERS

Hoe deelnemen aan Logistica?

Turnkey deelname
Kant en klare deelname pakketten incl. stand en service voor gemakkelijke & zorgeloze beursdeelname.

INSTAP

SMALL

MEDIUM

LARGE

CUSTOM

€4.950,-

€6950,-

€9950,-

€18.950,-

€19.500,-

9M2

15M2

25M2

T U R N K E Y D E E L N A M E S TA N D S KO M E N I N C L . :

50M2

100M2

I N C L . H E T D E E L N A M E PA K K E T B R A N D AWA R E N E S S :

Op- en afbouw stand

Prullenbak

Toegang tot myjaarbeurs

20x uitstaande meeting verzoeken

Opslag ruimte

Licht & Elecktriciteit

Uitnodigen van relaties

Badge scanning van bezoekers

Visuals op de wanden

Dagelijke schoonmaak

Logo op website en platform

Meubels

Tapijt

Toegang tot platform incl.
bedrijfsprofiel
7x persoonlijke profielen op
platform

Zoek en verbind met bezoekers
(live, chat or video)

SFEERIMPRESSIE

Bekijk hier dag 2 van het Logistica
2019 beursjournaal

Versie 1.0 - Er kunnen geen rechten worden
ontleend aan de prijzen in dit document
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Deelnamepakket
Bij deelname is afname van één van de onderstaande pakketten
verplicht. In de turnkey deelname zit al een brand awareness
pakket. Je kunt je deelname echter uitbreiden met de
onderstaande mogelijkheden. Met deze pakketten krijg je o.a.
toegang tot ons netwerkplatform waar je digitaal in contact komt
met jouw doelgroep.

BRAND AWARENESS

€ 1095,-

• Online profile visible in category ‘Bronze’
• Featured logo on networking platform
• 5x content and/or product on platform

Kies het pakket dat het beste bij jouw doelstellingen past.

LEAD GENERATION

€ 1495,-

STANDAARD INBEGREPEN BIJ ELK PAKKET
Uitnodigingen voor
zakelijke relaties

Zoek, verbind en connect
met potentiële klanten.

Profiel & zichtbaarheid
op platform & app.

20x persoonlijke meeting
verzoeken (p.p.)

• Online profile visible in category ‘Silver’
• 12x personal profile & meeting requests
• 10x content and/or product on platform

ALL - IN
•
•
•
•

Promotie items

€ 1995,-

Online profile visible in category ‘Gold’
Instant chat functionality
Featured logo on networking platform
5x personal profile & meeting requests

Zet jouw beursdeelname extra kracht bij door de inzet van één
of meerdere promotiemiddelen. Zowel vóór als tijdens de beurs.

THEATER SESSIE

POPULAIR!

Vertel jouw case study aan de bezoeker. Ga 30min.
inhoudelijk met jouw doelgroep ingesprek.
(max.60pers. per sessie)
Bezoekers kunnen zich hiervoor voora finschrijven.
Deze casestudy’s vinden in de daarvoor bestemde
theaters op de beursvloer plaats. De gegevens van
de bezoekers,die zich voor jouw sessie(s) hebben
ingeschreven, kun je vooraf, tijdens en na afloop
bekijken en downloaden via MyJaarbeurs.
Verzamel op deze manier belangrijke warme leads.

DEMO
EXPERIENCE ZONE

NIEUW
!

Laat de bezoekers ervaren hoe je oplossing werkt
Vul je deelname aan met een demo in de experience zone.
Deelname aan de experience zone is alleen mogelijk in
combinatie met een reguliere deelname vanaf 25m2. De
maximale oppervlakte is 50m2

€100,- per m2

WEBINAR

1 Dag

2 Dagen

3 Dagen

Neem je eigen webinar op in de high- tech Jaarbeurs
Studio te gebruiken in 3 settings: talkshow, presentatiedesk
en loungehoek. Volledig ontzorgd en met alle flexibiliteit
om zorgeloos jouw verhaal te vertellen.

Theater sessie
€1.575,-

Theater sessies
€2.950,-

Theater sessies
€3.950,-

€6500,-

We hopen dat alle informatie duidelijk is. Heb je
vragen of wil je gewoon even overleggen? Aarzel
niet om contact op te nemen met onze accountmanager. We denken graag met je mee!

Tjarco Braun

Acount Manager

M. tjarco.braun@jaarbeurs.nl
T. +31 6 2136 6487

Versie 1.0 - Er kunnen geen rechten worden
ontleend aan de prijzen in dit document

