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Opnieuw in
samenhang
met LogiMAT:

Efficiënt

Innovatief

De beurs met meerwaarde

DOORSLAGGEVENDE CONTACTEN
VOOR EERSTEKLAS BUSINESS

Computervisie

Maak ook gebruik van deze kans en laat de internationale beursbezoekers op het
wereldwijd toonaangevende platform van de intralogistiek kennismaken met uw
innovatieve producten, systemen en oplossingen.

DE BEURS
Autonome

De eisen die worden gesteld aan een efficiënte intralogistiek zijn enorm en plaatsen
ondernemers in de tijd van Industrie 4.0 voor nieuwe, spannende uitdagingen. Ze
willen allemaal profiteren van de digitale transformatie en hun processen langs de
totale toeleverketen op allerlei interfaces optimaliseren.

systemen

Wereldnieuwigheden en innovaties op 117.000 m2

Big data

De LogiMAT geldt als informatiebeurs, werkbeurs en trendbarometer en is daarbij
op de toekomst gericht en oorspronkelijk tegelijk. Hij is soeverein en het is hem op
basis van behaalde hoogtepunten gelukt zijn positie als wereldwijd toonaangevende
internationale vakbeurs voor intralogistieke oplossingen en procesmanagement niet
alleen te handhaven, maar zelfs verder uit te breiden.

Sensors

Samenwerking
mens/machine
Internet of things

Hier presenteren meer exposanten dan op welke andere beurs ook de nieuwste
technologieën en voorstellen voor innovatieve oplossingen bij alle thema‘s die leven
binnen de intralogistiek. De bandbreedte is daarbij net zo groot als de uitdagingen in
deze tijd van digitalisatie, die gekenmerkt wordt door een revolutionaire dynamiek.
„De LogiMAT biedt intralogistiek zonder omwegen en alle wetenswaardigheden voor
baanbrekende oplossingen uit eerste hand.“

Digitale
Lo
Logistics 4.0

sen
handelsprocessen

3D printen

DE LIVE-EVENEMENTEN
Industrie 4.0

Intralogistiek om mee aan de slag te
gaan/actuele uitdagingen op locatie begrijpen

Geef internationale vakkundige bezoekers uit meer dan 70 landen een oriëntatie op
concrete investeringsprojecten met uw innovaties. Met name leidinggevenden met
weinig tijd waarderen het efficiënte beursbezoek waar LogiMAT voor staat: direct
aan de autoweg A8 gelegen, een „eigen“ vliegveld en een modern beursterrein met
een duidelijke hallenstructuur.
Wij stellen ons zij aan zij met een sterk team op voor uw succes op onze evenementen.

DE FORA

Wees van 19 t/m 21 februari 2019 erbij als exposant in Stuttgart!

Kennisoverdracht op congresniveau
dor meer dan 200 Referenten uit
economie en wetenschap

Magazijnbeheer

Ladingzekering
ng

Kunstmatige

Tracking & Tracing

intelligentie

Theatre

Blockchain
Virtuele
werkelijkheid

Intralogistics
Future
Technology

Automatisering

Peter Kazander
LogiMAT International

Michael Ruchty
Beursdirectie LogiMAT Stuttgart

Beurssecties

Opnieuw in samenhang met LogiMAT:
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019
Informatie- en
communicatietechniek

Transport- en opslagtechniek
k
t0QTMBHFOUSBOTQPSUTZTUFNFO
t"VUPNBUJTFSJOHFO
besturingsapparatuur
t,SBOFOFOIFGXFSLUVJHFO
t$POUJOVUSBOTQPSUFVS
t-JGUFO
t)BOUFSJOHTUFDIOJFL
t5SBOTQPSUJOTUBMMBUJFT
t#BHBHFBGIBOEFMJOH
t8JFMFOFOLBUSPMMFO
t0OEFSEFMFOFOBDDFTTPJSFT

Opslag- en bedrijfsinstallatiess
t4UFMMJOHFO SFHFMJOTUBMMBUJFT
t"VUPNBUJTDIF#FWPPSSBEJOH
van stellingen
t4UFMMJOHJOTQFDUJFFOSFQBSBUJF
t,PMPNNFOFOTUFMMJOHCFTDIFSNJOH
t0SEFSQJDLJOH
t,BOCBOFOPSHBOJTBUJFPQMPTTJOHFO
t)BMFOUFOUPQCPVX
t4DIFJEJOHTXBOEFO IBMMFOLBOUPSFO
en kantoorcontainers
t)BMMFOWMPFSFOFOCPEFNTBOFSJOH
t)BMMFOFOCVJUFOWFSMJDIUJOH
t3FJOJHJOHTBQQBSBUVVSWPPSNBHB[JKnen en magazijnfaciliteiten
t8BSNUFFOLMJNBBUUFDIOJFL
t*OEVTUSJÑMFTUFJHFSTFOMBEEFST
tIndustriële poorten en poortdichtingen
en
t8FSLNBUUFO
t8FSLQMFLTZTUFNFO
t.BHB[JKOFOWMPFSNBSLFSJOH
t7MPFSCFTDIFSNJOHFO
schoonloopmatten
t)BOUFSJOHFOPQTMBHWBOHFWBBSMJKLF
goederen

Verpakken, wegen,
meten en frankeren
t8FHXFSQFOIFSCSVJLCBSFWFSQBLLJOHFO
t&YQPSUFOJOEVTUSJFWFSQBLLJOHFO
t$POUBJOFSNBOBHFNFOU
t7VMNBUFSJBBMFOLBOUCFTDIFSNJOH
t7FSQBLLJOHTNBUFSJBBMFO
verpakkingsmiddelen
t1BMMFUT
t*OFOVJUQBLNBDIJOFT
t7FSQBLLJOHTNBDIJOFT
t1BMMFUXJTTFMBBSFONBHB[JKO
t1BMFUUJTFFSSPCPUT
t,SJNQFOSFLNBDIJOFT
t#BOEPNMFHUFDIOJFL
t8FFHFOEPTFFSJOSJDIUJOHFO
t0QNFUJOHTJOTUBMMBUJFTFOTZTUFNFO
t'SBOLFFSTZTUFNFO
t7FSQBLLJOHTPOUXJLLFMJOHFOBEWJFT

Laadtechniek, laadsystemen /
Ladingbeveiliging
t-BBEQMBUGPSNTFOCSVHHFO
t)FGQMBUFBVT IFGUBGFMT 
laadplatforms
t0WFSMBBEJOTUBMMBUJFT
t-BBEFOMPTJOTUBMMBUJFT
t7FJMJHIFJETUFDIOJFL
voor de laadzone
t-BEJOH[FLFSJOH
t4QBOHPSEFMTFOLFUUJOHFO
t"OUJTMJQNBUUFO
t"OUJTMJQQBMMFUT
t3BNCFWFJMJHJOHTQSPEVDUFO

Retrofitting
t0QTMBHTZTUFNFO
t,SBBOTZTUFNFO
t5SBOTQPSUCBOETZTUFNFO

Vloertransportapparatuur en
accessoires

Magazijn- en
productiebeheer / robotics
t#FTUVSJOHTJOTUBMMBUJFTFOTZTUFNFO
t1SPEVDUJFSPCPUT
t.BOVGBDUVSJOH&YFDVUJPO4ZTUFNT
(MES)
t%FUBJMQMBOOJOH
t1FSTPOFFMTJO[FUQMBOOJOH
t&31FO114TZTUFNFO
t0OUXFSQFOQMBOOJOH
t3FTFBSDIFOUFDIOPMPHJF

t7PSLIFGUSVDLT
t4UBQFMBBSHFMFJEJOHTTZTUFNFO
t1BMMFUIFGUSVDLT
t5SBOTQPSUTZTUFNFO
zonder bestuurder (TZB)
t&MFLUSJTDIFWPFSUVJHFO
t3PVUFUSFJOFOFOBBOIBOHFST
t4UBQFMBBSBBOCPVXBQQBSBUVVS
t3PMMFOFOXJFMFO
t5PFCFIPSFOFOPOEFSEFMFO

t4VQQMJFS3FMBUJPOTIJQ
Management (SRM)
t$VTUPNFS3FMBUJPOTIJQ
.BOBHFNFOU $3.
t*OUFHSBUJF
t5SBDL5SBDFFO
identificatiesystemen
t4FOTPSPQMPTTJOHFOFOTZTUFNFO
t5FMFDPNNVOJDBUJF
t4VQQMZDIBJOTPGUXBSF
t8BHFOQBSLNBOBHFNFOUTZTUFNFO
t7PFSUVJHDPNNVOJDBUJF
t7JEFPUSBDLJOHFOCFXBLJOH

Commissioningsystemen
t"VUPNBUJTDIFPSEFSQJDLJOH
t1JDLCZ7PJDF
t1JDLCZ-JHIU
t1JDLCZ$PMPVS
t1JDLCZ4DBO
t1JDLCZ8FJHIU
t1JDLCZ7JTJPO 4NBSU(MBTTFT
t#FXFHJOHHFTUVVSEFDPNNJTTJPOJOH
t&MFLUSPOJTDIFQJDLMJKTUFO

Markering en identificatie
t*EFOUJGJDBUJFTZTUFNFO
t-BCFMQSJOUFOFUJLFUUFONBDIJOFT
t"VUP*%3'*%/'$CBSDPEF
t-BCFMT JOLU BDDFTTPJSFT
t5SBOTQPOEFSUFDIOPMPHJF
t.PCJMJUZ
t6.54(1348-"/
t)BSEXBSF3FBEFS

(Software voor) Simulaties
t4VQQMZDIBJOTJNVMBUJF
tSimulatie van productiescenario’s
t4JNVMBUJFPOEFSTUFVOEFGJKOF
productplanning
t3PCPUTJNVMBUJF
t%4JNVMBUJFPQMPTTJOHFO
t4USBUFHJTDIBEWJFT

Software voor
voorraadsystemen
t.BHB[JKOCFIFFSTPGUXBSF
t.BHB[JKOCFTUVSJOHTTZTUFNFO
t%SBBEMP[FHFHFWFOTWFS[FOEJOH
t)BSEXBSF

Software voor
distributie en transport
t%PVBOFTPGUXBSF
t3PVUFQMBOOJOH
t7SBDIULPTUFONBOBHFNFOU
t&YQFEJUJFTPGUXBSF
t1MBOOJOHTTPGUXBSF
t7FS[FOETPGUXBSF

Software voor
voorraadmanagement,
inventarisatie en archivering
t*OWFOUBSJTFSJOH
t7PPSSBBENBOBHFNFOU
t$POUSPMMJOH
t%PDVNFOUFONBOBHFNFOU
t"SDIJWFSJOH

E-commerce en omnichannel
in het kader van de TradeWorld
t .BSLFUJOH 4&0 $3.
t #FUBMJOHTTZTUFNFO
t ,PFSJFS FYQSFTTFOQBLLFUEJFOTUFO
t 'VMGJMMNFOU SFUPVSNBOBHFNFOU
t Shopsystemen, -platforms, -software
t #JKTDIPMJOH GFEFSBUJFT 
organisaties, media
t "EWJTFVST BHFOUTDIBQQFO

Energie, milieutechniek,
recycling en afvalverwijdering
t&OFSHJFWPPS[JFOJOHFONBOBHFNFOU
t)FSOJFVXCBSFFOFSHJFCSPOOFO
t"DDVAT BDDVCFIFFSFOPQMBBEBQQBSBUFO
t"GWBMWFSXFSLJOH
t3FJOJHJOHWBOBGWPFSMVDIUFOBGWBMXBUFS
t7FSEJDIUJOHTTZTUFNFOWPPSXBBSEFWPMMF
stoffen
t#FWPPSSBEJOHTTZTUFNFO

Digitaal procesmanagement in
e-commerce en omnichannel
Het competentieplatform TradeWorld toont de relatie tussen handel en
intralogistiek in het kader van de vakbeurs LogiMAT.
Op grond van de unieke synergieën van handels- en logistieke processen
tonen de exposanten innovatieve producten en oplossingen voor digitaliseren, optimaliseren en netwerken van handelsactiviteiten.
Een groot aantal LogiMAT-exposanten presenteren ook verschillende producten en oplossingen voor het optimaliseren van handelsprocessen. Deze
exposanten groeperen zich rondom het zwaartepunt van het TradeWorld
professionele forum met spannende voordrachten door deskundigen.
Tentoonstellingsgebieden rondom het TradeWorld
professionele forum
t 'VMGJMMNFOU SFUPVSFONBOBHFNFOU
t 4IPQ4PGUXBSF TZTUFNFO 
-platformen
t #FUBMJOHTTZTUFNFO

t Koerier-, expres- en pakketdiensten
t .BSLFUJOH 4&0 $3.
t "
 EWJTFVST BHFOUTDIBQQFO 
bijscholing

De tarief- en servicevoorwaarden van LogiMAT 2019 zijn van toepassing

Veiligheid
t(FCPVXFOUFSSFJOCFWFJMJHJOH
t8FSLOFNFSTCFTDIFSNJOH
t*5WFJMJHIFJE
t#SBOECFWFJMJHJOH

Outsourcing-partners
t-PHJTUJFLFEJFOTUWFSMFOJOH
t7PPSSBBECFIFFS
t1FSTPOFFMCFNJEEFMBBS
t(PFEFSFOEJTUSJCVUJFDFOUSB
t(FCPVXFOSFJOJHJOH
t$PNQVUFSTZTUFNFO &%*"41
t)PPGEBBOOFNFS

Logistieke faciliteiten
t-PHJTUJFLFMPDBUJFT
t-PDBUJFBEWJFT
t-PHJTUJFLPOSPFSFOEHPFE
t7FS[FLFSJOHFO
t'JOBODJFSFO

Advies, planning en uitvoering
t0OEFSOFNJOHTBEWJFTFOMPHJTUJFLBEWJFT
t1FSTPOFFMTBEWJTFVST
t4"1BEWJTFSJOHFOJOUFHSBUJF
t'JOBODJFSFO MFBTFO IVSFO
t7FS[FLFSJOH

Overheid, organisaties,
opleiding en media
t#SBODIFPSHBOJTBUJFTFOWBLWFSFOJHJOHFO
t)PHFTDIPMFOFOVOJWFSTJUFJUFO
t0WFSJHFPQMFJEJOHTJOTUFMMJOHFO
t*OTUJUVUFO
t.FEJB

„Vanuit het gezichtspunt van de exposant heeft TradeWorld zich
heel goed ontwikkeld. Wij zijn er al vanaf het begin bij. De beste
beurs: Hier komen industrieklanten, fabrikanten en groothandels bij elkaar. Wij hadden dit jaar al op de eerste dag al net zo
veel gekwalificeerde contacten als in de vorige jaren op de drie
beursdagen samen.“
Raimund Bergler, bedrijfsleider,
bergler Industrieservices GmbH, Gelnhausen
„Marketing en uitvoering van TradeWorld zijn zeer professioneel. Wij
waren er voor de eerste keer en konden naast het onderhouden
van onze bestaande klanten, goede netwerkcontacten opbouwen.“
Guido Müller, verkoop/projectbeheer,
ElectronicSales GmbH, Parsberg

„TradeWorld is voor een deel van onze klanten interessant. Dat zal
ook voor andere exposanten gelden. Daarmee trekt uw integratie in LogiMAT extra bezoekers en potentiële opdrachtgevers.“
Lothar Hättich, bedrijfsleider,
Pierau Unternehmensberatung GmbH, Hamburg

„TradeWorld spreekt extra bezoekersgroepen aan.
Dat komt alle exposanten ten goede.“
Dr. Matthias Schweizer, marketingleider,
viastore-Gruppe, Stuttgart

Meer informatie op: www.tradeworld.de

Het wereldwijd toonaangevende

Feiten uit eerste hand

Uw deelnamemogelijkheden

intralogistiek-platform
Lid van de Gesellschaft zur
Freiwilligen Kontrolle von Messeund Ausstellungszahlen

1.564

Exposantencijfers

1.384

getestet

Standplaatsen en prijs per m2
3JKFOTUBOE BBO[JKEFPQFO 
)PFLTUBOE BBO[JKEFOPQFO 
,PQGTUBOE BBO[JKEFOPQFO 
&JMBOE BBO[JKEFOPQFO 
Huur-systeemstand* (optie) vanaf:

Meer dan 25 % van de exposanten kwam uit
het buitenland (+ 17,3 % in vergelijking met
vorig jaar)

1.280
1.160
1.004

Internationaler
dan ooit

plus
13 %

71,6 % van de buitenlandse bezoekers
kwamen uit de EU-lidstatenn

excl. per m2: AUMA-bijdrage van € 0,60 en bijdrage in de reclamekosten € 5
incl. per m2: Eco-toewijzing € 1,50

17,4 % uit de rest
van Europa
374

2003

2004

2005

2006

2014

···

2015

2016

2017

2018

#SPO8JTTMFS1BSUOFS 
market researchers, Basel

N2
70 m2
150 m2

Meld u als exposant bijtijds aan, want als winnaar kunt u ter plaatse
al vanaf dag 1 profiteren van het immense reclame-effect van deze
gerenommeerde prijs.

5%
10 %
15 %

*Op systeemstands, AUMA-bijdrage en reclamekosten wordt geen korting
verleend. Alle prijzen exclusief btw van 19%
Onze algemene bedrijfsvoorwaarden zijn van toepassing. Wijzigingen
voorbehouden.

De officiële beurskrant

Bezoekerstructuur

Bezoekers

55.375

Die ofﬁzielle Messezeitung

59,4 %

Dienstag, 14. März
2017 · www.logimat-mess

e.de

Ausgabe 1 / 2017

Industrie

1,4 %
4,0 %
Ambacht Detailhandel

50.189

plus
10,2 %

10,2 %
Groothandel

Besucher,
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Hallenplan
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LET‘S TALK
DIE EXPERTENRUNDE

VON SSI SCHÄFER

„

auf Seite 3

Meinungsführer

im Gespräch

Heute um 13:00
h und 15:00 h. Unter
anderem mit
Interviewgästen
von HARIBO und
dem Fraunhofer
Institut.
Moderiert von n-tv
Journalistin Gesa
Eberl.
Expertenrunden

0076_lh_daily_231x50_dienst
ag_14.indd 1

Impressum

auch online: lets-talk.ssi-schaefer.

downloaden.

HEUTE
in Halle 1,
Stand 1D21

7PPSBDUVFMFJOGPSNBUJFPWFSEFWFSEFSFJOSJDIUJOHWBOEFTUBOE
en het bestellen van aanvullende beursdiensten kunt u terecht
op onze website www.logimat-messe.de

com/expertenrunde

83,7 %

52,1 % Transport- en opslagtechniek
48,3 % Software voor magazijnsystemen, bestandsmanagement, verzending en transport

Interviews met top-deskundigen uit
economie en wetenschap geven inzicht
in en uitzicht op actuele trends en nieuwe
ontwikkelingen in intralogistiek en handel.

t(SBUJTCBTJTWFSNFMEJOHJOEFDBUBMPHVTFOPQJOUFSOFU
tGratis reclamemateriaal, o.a. brochures voor bezoekers en stickers
t*OEJWJEVFMFTQPOTPSJOH
t#FESJKGTQSPGJFMJOEFCFVSTDBUBMPHVTPQJOUFSOFU
t&OUSFFLBBSUFOWPPSHBTUFO
t#BOOFSSFDMBNFPQJOUFSOFU
t-PHP.PSFJOEFPGGJDJÑMFCFVSTBQQ

7PPSCFFME
Basis+-pakket

Aan u als exposant bieden wij met dit
formaat de mogelijkheid thema‘s en innovaties, die u op de LogiMAT presenteert, door
te geven aan een breed publiek tijdens de
drie beursdagen.

U ontvangt na aanmelding een gedetailleerd overzicht over onze
services. Bel ons op. Wij geven u graag advies:
5FM   

36,9 % Magazijn- en bedrijfssystemen
Example:
premium pakket

24,8 % Magazijn- en productiebeheer / robotics
20,7 % Markering en identificatie
17,4 % 0VUTPVSDJOH-PHJTUJDT'BDJMJUJFT
13,8 % Laadtechniek, distributie
#SPO8JTTMFS1BSUOFS 
market researchers, Basel

Op dit forumpodium kunt u producten en
concepten van uw bedrijf in een live presenUBUJFWBONJOVUFOPOEFSEFBBOEBDIU
brengen. De lezingenpodia voldoen aan de
hoogste technische eisen. Boek op tijd en
reserveer de door u gewenste datum.

Graag stellen wij u onze knowhow en een groot aantal marketinginstrumenten ter beschikking. Op deze wijze werken wij samen met
u aan uw succes:

38,3 % Orderpickingsystemen, simulatie

25,0 % 7FSQBLLFO XFHFOFONFUFO

„Forum Innovaties“ voor
uw live presentatie

Het bijwonen van het begeleidende programma is inbegrepen in de entreeprijs. Wijzigingen voorbehouden.

In samenwerking met:

Bezoekersinteresse in Vakgebieden

32,1 % Palletwagens

t4PGUXBSF DPNNVOJDBUJF *5
t$PNNJTTJPOJOH USBOTQPSU IFG NBHB[JKOUFDIOJFL
t*EFOUJGJDBUJF WFSQBLLJOHFOMBBEUFDIOJFL MBEJOH[FLFSJOH

Services

 WBOEFCF[PFLFSTJT
enige of mede-beleidsmaker.
2018

4
10
18
28
42

Wij stellen u graag een huur-systeemstand met complete basisuitrusting ter beschikking. (u kunt kiezen tussen 8 verschillende
systeemstandpakketten).

Live reportages op locatie

Beleidsmakers
41,1 % van de vakkundige
bezoekers kwam met
concrete investeringsplannen
naar Stuttgart.

zur Messe

LogiMAT

Fläche – die LogiMAT
mehr
angemeldet, das
46
wächst seit Jahren.
entspricht einem
Plus
In diesem Jahr
von rund fünf Prozent
belegt die Veranstaltung
gegenüber dem
das komplette Messegelände.
Vorjahr. Die Aussteller
präsentieren in
Stuttgart an allen
Mit dem Motto
drei Messetagen
„Wandel gestalten:
ihre
Ideen zur Bewältigung
segeländes. In diesem
Digital – Vernetzt
– Innovativ“ steht
der
Jahr kommen
rung und Automatisierung.Digitalisiesogar noch Flächen
die Intralogistikmesse
E-Commerce und
auf der Südseite des
LogiMAT 2017
Industrie
Omnichannel 14
4.0, das Internet
Eingangs Ost und
ganz im Zeichen
der Zukunftsprojekte
der Dinge und der
ein Teil der Galerie
boomende E-Commerce
in Halle 1 dazu, sodass
Industrie 4.0 und
Forum: Digitaler
B2B-Handel 16
dem
sich die Nettosind nicht nur
in der Wirtschaft
Ausstellungsfläche
Dinge. Der Veranstalter, Internet der
das allgegenwärtige
auf 50.000 Quaddie EUROEXPO
Thema, sie beschäftigen
ratmeter aufsummiert.
Messe- und Kongress-GmbH
Die Messe war
aus MünIntralogistik Aussteller auch in der
nach Angaben des
chen, belegt in
diesem Jahr bereits
Veranstalters
wie Besucher
gleichermaßen.
im Herbst 2016 ausgebucht. bereits
das zweite Mal in
Folge alle acht AusIn der LogiMAT-App
stellungshallen des
Besonders erfreulich
Mehr als 1.380 internationale
finden
Stuttgarter Mesfür Besucher
Sie weitere Infos.
Intrader LogiMAT 2017:
logistikaussteller
Jetzt im App Store
haben sich dieses
Mal nen ihre Innovations-Die Aussteller scheiund unter Google
Play
weiter

10,5 %
Overige
dienstverleners

6,4 %
Expediteur /
transporteur

AKTUELLE S
Ausstellerstimmen
Start-ups auf der

Interview des Tages
Trendthema: Software

International erfol
greich

1,0 %
Studenten /
scholieren

Verlag:

Redaktion:

International News
Impressionen
vom Aufbautag

LOGIMAT 2017 Mehr
Aussteller, mehr

7,1 %
Overige

De categorieën luiden als volgt:

Huur-systeemstands
3
Halle
3B03
Stand

LXBNFOFSWBLLVOdige bezoekers, wat een toename
van 10,2% is in vergelijking met het
jaar ervoor.

2017

WBOBG
vanaf
vanaf

uit Azië en het
Midden-Oosten

FOTO: TOBIAS SCHWEIKL

220

160

Kortingsstaffel voor standplaatsen*

10,9 % van overzee,

287

è 
è 
è 
è 
€ 110,-

De gerenommeerde prijs
„BESTE PRODUCT“ in drie categorieën

U vindt ons in de volgende netwerken:

#logimat2019

6

Meningen over LogiMAT 2018

1
„Het is voor ons als een van de wereldwijde
marktleiders in de intralogistiek een van de
centrale ontmoetingspunten in de branche.“

2

Claudia Signorelli, marketingleider, Toyota
Material Handling Deutschland GmbH, Isernhagen

3

Hans-Jörg Wildhagen, Bedrijfsleidend vennoot,
$0(-"4 GmbH, Wunstorf

4

„Uitstekende stemming. Het publiek wordt steeds
internationaler en komt met concrete investeringsplannen naar onze beursstand. De vragen gaan vooral
over interessante projecten rondom Industrie 4.0 en
het Internet der dingen. Bij ons staat de LogiMAT als
belangrijke beurs bovenaan in ons expositie-overzicht.“

Kenmerk begeleidend programma

Efficiënt marktplein met duidelijk profiel
Op de LogiMAT krijgt u geconcentreerd op één locatie in een kort
tijdsbestek van drie beursdagen een compleet overzicht over de
markt. De duidelijke structuur van het beursterrein met korte routes
maakt een zeer efficiënt beursbezoek mogelijk. Hierdoor blijft er voor
de deelnemers meer tijd over om zaken te doen en te netwerken

5

Voor slimme rekenaars
Exposanten met elk budget komen met een van de flexibele
oplossingen voor systeem-standbouw goed voor de dag en kunnen
zich op ooghoogte presenteren. Een prijs-kwaliteitsverhouding die
rendabel is.

6

Compromisloze kwaliteit
$POTFRVFOUFJOWFTUFSJOHFOJOEFLXBMJUFJUESBHFOCJKBBOEF
VJUTUFLFOEFSFQVUBUJFJOJOUFSOBUJPOBMFWBLLSJOHFO$POUJOVÕUFJUEJF
de moeite waard is.

Dr. Giovanni Prestifilippo, directeur,
PSI Logistics GmbH, Berlin

Organisatie
EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH
Joseph-Dollinger-Bogen 7
80807 München

Termin: 19 t/m 21 februari 2019
Plaats: Messe Stuttgart, Duitsland
Aanmelden vóór: 20 september 2018

Medienpartners

Eersteklas locatie

Experts geven midden in het beursgebouw lezingen over uiterst
actuele onderwerpen. Dat zorgt voor synergie en maakt de bezoekers ontvankelijk voor datgene, wat u te bieden hebt. De prijs voor
IFU#&45&130%6$5CFIPPSUUPUEFNFFTUHFSFOPNNFFSEFJOEF
branche.

„De LogiMAT is volgens mij de toonaangevende beurs
van de logistiek.“

Samenwerkingspartners

Doorslaggevende contacten

De beurs vindt plaats in het hart van Europa en is het grootste jaarlijkse marktplein voor intralogistiek van internationale betekenis.
De directe nabijheid van de luchthaven is uniek en brengt beleidsmakers uit binnen- en buitenland zonder omwegen naar uw stand.

„Wij constateren een groot aantal buitenlandse
bezoekers en bijbehorende aanvragen uit het buitenland. Wij willen de LogiMAT niet meer missen.“

„Tweemaal zo veel belastbare leads als vorig jaar
voor zeer concrete projecten. De LogiMAT is een
uitstekend platform voor contact en staat bij ons
ook voor de komende jaren in de planning.“

t
Be u r s m e
d
r e
meer waa

Hier maakt u direct contact met de strategen uit de hoogste
bedrijfsniveaus en met de praktijkmensen van Inkoop, Productie,
*5 7PPSSBBEFO7FS[FOEJOH

Klaus Tersteegen, bedrijfsleider,
'SJU[4DIÊGFS(NC) /FVOLJSDIFO

Ralf Hoffmann, marketingmanager,
.JFCBDI$POTVMUJOH(NC) 'SBOLGVSU.BJO

goede redenen
om erbij te zijn

5FM
  
'BY
  
E-Mail: logimat@euroexpo.de
Internet: www.logimat-messe.de
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