Best of Wallonia 2019 verenigt het kruim van de transport en logistieke
sector in Namen
Het gloednieuwe event Best of Wallonia maakt op 28 mei 2019 van
Namen de logistieke hoofdstad van Wallonië. Het netwerking
platform presenteert zich als een nieuwe genre van een vakbeurs,
waarbij informatie en netwerking gecombineerd worden. Het B2Bevent legt de focus op Waalse ondernemingen, loonaanbiedingen,
internationale uitstraling en een conferentie op hoog niveau.
Best of Wallonia 2019 is het resultaat van twee marktleiders: Easyfairs is
de organisator van de belangrijkste vakbeurzen in de logistieke sector en
Transportmedia is één van de grootste multimedia uitgeversspecialisten op
het gebied van transport en logistiek. Deze twee ondernemingen hebben de
krachten gebundeld om een nieuw evenement te lanceren om de logistieke
sector in Wallonië eer te bewijzen: Best of Wallonia 2019 wordt geen
traditionele vakbeurs maar wel een platform voor netwerking op een geheel
nieuwe manier.
De eerste editie van Best of Wallonia zal plaatsvinden op 28 mei 2019 in
Namur Expo. Er zullen een zestigtal exposanten aanwezig zijn voor een
bijzonder rijk gevuld programma van netwerking en het delen van ervaring.
De hele dag zullen er bovendien verschillende, sterk aanvullende
evenementen plaatsvinden:
- een conferentie op hoog niveau over de logistieke uitdagingen en de
mogelijkheden die dat biedt aan de Waalse economie,
- een Job Day georganiseerd door TL Hub, het belangrijkste Belgische
platform voor het zoeken naar werk in transport en logistiek. Deze Job Day
zal het de aanwervers niet alleen mogelijk maken kennis te maken met hun
toekomstige werknemers, maar evenzeer met de laatstejaars studenten
aan de hogere scholen in Wallonië, die een opleiding logistiek aanbieden,
- een demonstratiezone voor vorkheftrucks en logistiek materieel
georganiseerd door Atrium,
- een Chinees paviljoen georkestreerd door AWEX om kennis te maken
met de Chinese logistieke bedrijven als mogelijke, lokale, toekomstige
partners
- een paviljoen opgezet door de DPVNI die de vier binnenhavens van
Wallonië groepeert (Liège, Namur, Charleroi en PACO) om de modale
transfert in het transport van goederen te bevorderen
- de algemene vergadering van Logistics in Wallonia, een
Competentiepool toegewijd aan de sector Transport, Logistiek en Mobiliteit
in Wallonië met meer dan 300 leden

- de tweede Gazellen Transport & Logistics Wallonië, georganiseerd in
samenwerking met Trends Top, waarbij de ondernemingen gelauwerd
worden die de grootste groei kenden tijdens de afgelopen vijf jaar. De
eerste editie van de Gazellen, in mei 2017, beloonde de bedrijven Frederic
’s Heeren (Hannut), VDW Trans (Ghislenghien) en STEF Logistics (Saintes).
Na de ceremonie kunnen de genodigden van de Gazellen genieten van een
diner klaargemaakt door een Waalse sterrenchef en profiteren van een ‘live’
concert.
Best of Wallonia 2019 kreeg tevens de steun van Febetra en UPTR, de twee
wegtransportfederaties die actief zijn in het Waalse Gewest. Dit nieuwe
evenement zal dus bestaan uit een ideale mengeling van inhoud,
netwerking en eerbetoon, met de Waalse logistieke gemeenschap als enig
(maar vruchtbaar) belangencentrum.
Voor alle inlichtingen kunt u zich wenden tot www.bestofwallonia.be
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