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Jaarlijks transformeert de Koninklijke Jaarbeurs tot 
logistieke hub van Nederland en komt de gehele sector 
bij elkaar om nieuwe kennis, oplossingen, contacten 
en inspiratie te vinden bij de exposanten of tijdens het 
uitgebreide kennisprogramma.

Hoe de toekomst in transport en logistiek eruitziet, 
kan gezien de huidige geopolitieke, economische en 
technologische ontwikkelingen niemand voorspellen. Het 
enige wat we kunnen doen, is onze operaties weerbaarder, 
wendbaarder en efficiënter maken. Kortom: fit for the 
future. Op ICT&Logistiek vinden beslissers in transport en 
logistiek de inspiratie en informatie die hen helpt in hun 
oriëntatie en zoektocht naar concrete oplossingen voor de 
vraagstukken van vandaag en morgen.

Kan jouw organisatie bijdragen aan het creëren van een 
optimale logistieke flow? Dan is ICT&Logistiek 2023 dé 
plek om jouw organisatie onder de aandacht te brengen 
van duizenden bezoekers, die bestaan uit adviseurs, eind- 
en medebeslissers uit de logistieke sector.

Deelnemen: 
Dit is waarom

ICT&Logistiek is voor aanbieders het ideale platform 
om het nieuwste aanbod in de ICT-oplossingen te 
demonstreren aan duizenden adviseurs en beslissers 
uit de logistieke sector:

Waardevolle face to face contacten

Marketingtools die voor, tijdens en na het 
event zorgen voor contacten met 6.000 
professionals

Kwalitatieve leads genereren

Naamsbekendheid vergroten

Positionering als thought leader door het 
geven van een theatersessie

Gericht netwerken met bestaande en 
nieuwe relaties

Effectief nieuwe producten of diensten 
lanceren

ICT&LOGISTIEK
DÉ ONTMOETINGSPLAATS VOOR 
TECHNOLOGISCHE INNOVATIE 
BINNEN DE LOGISTIEKE SECTOR.



Facts & Figures 2022

geeft advies bij 
beslissingen

is eind- of 
medebeslisser

53%% 27%%

50%% is werkzaam bij een bedrijf 
met 100+ werknemers

1.

2.

3.

4.

5.

CEO / Directie

Consultant / Adviseur

Logistiek- / Supply- / Warehouse manager

Projectmanager

Engineer / Constructeur

TOP 5 FUNCTIES*

1.

2.

3.

4.

5.

Opslag & Distributie 

Transport

Industrie

Retail / Detailhandel

Constructie / Engineering / 

Installatie

TOP 5 SECTOREN*

P ROF I E L

* onder eindgebruikers

Totaal aantal bezoekers

9.466

48%%

geeft het event
een 8 of hoger

ICT&Logistiek exposanten

52%% 46%%

geeft het event
een 8 of hoger

geeft het event
een 8 of hoger

Logistica Next exposanten van de bezoekers

Totaaloordeel 
bezoekers

7,1
Totaaloordeel 
exposanten

7,5

de intentie om volgend 
jaar deel te nemen

de intentie volgend jaar 
weer te komen

Van de exposanten heeft Van de bezoekers heeft

78%% 65%%244
Totaal aantal deelnemers

ICT&Logistiek136

Logistica Next108

E V E N T P L AT F OR M

* geaccepteerde connecties, meetings & badgescans

connecties* gemaakt

27.617

totaal aan berichten uitgewisseld

3.889

van de exposanten waardeert de 
connecties met 5 sterren

42%%

P RO G R A M M A

Gemiddelde score theatersessiestheatersessies, seminars en tours

200

 bezoekers hebben een of meerdere 
theatersessies bezocht

van de bezoekers heeft 1+ keer een 
sessie bezocht

3.194 34%%

8,4

Gecombineerd ICT&Logistiek en Logistica Next

ICT&Logistiek4.600



Door de uitdagingen van de afgelopen jaren 
verandert de logistiek. De snelheid waarmee 
marktomstandigheden en technologie 
veranderen, is niet te beïnvloeden. Wel de 
manier waarop we hiermee omgaan. Voor 
alle uitdagingen bestaan oplossingen, of die 
zijn te creëren. IT en data speelt hierin een 
steeds grotere rol.

ICT&Logistiek stelt alles in het werk om 
bezoekers goed voor te bereiden op 
de uitdagingen van de toekomst. Om 
wereldwijd een belangrijke speler te blijven 
is het digitaliseren essentieel voor de 
Nederlandse logistieke sector. Deelnemers 
aan ICT&Logistiek werken daarom continu 
aan innovatieve oplossingen om processen 
te vereenvoudigen, te digitaliseren en te 
verduurzamen en daardoor de logistieke 
operatie fit for the future te maken. 

Het groeiende
belang van de 
logistieke sector

De commerciële successen
van ICT&Logistiek 2022

‘ICT&Logistiek was incredibly fun, insightful and most of all 
motivating.  We can’t wait for next year!’

Ksenia Korzun, Extenda Retail

‘ICT&Logistiek is a very good platform to work  on our brand 
awareness in the BeNeLux.’

Alexander Nellissen, Lydia Voice

‘We staan elk jaar op ICT&Logistiek en zien dat het 
bezoekersniveau steeds hoger wordt. We komen hier in 
gesprek met de eind- en medebeslissers met koopintentie.’ 

Jan Kraaijeveld, Slimstock

‘ICT&Logistiek is dé plek waar alle experts uit de logistieke 
wereld samenkomen voor het uitwisselen van kennis en 
ervaring. Bedankt Jaarbeurs, partners en collega’s uit de 
sector! Tot volgend jaar.’ 

Anouk Zwiep, Conundra



Datagedreven logistiek

Ketensamenwerking

Automatisering Digitalisering

Duurzaamheid

Robotisering

Fit for the future

Thema’s 
ICT&Logistiek 2023



Hoe kan je deelnemen
aan ICT&Logistiek 2023?

STAPPENPLAN

We hebben het zo makkelijk mogelijk voor je 
gemaakt om jouw deelname invulling te geven. 
Doorloop onderstaande zes stappen waarin jij
jouw doelstelling, locatie, standbouwpakket en 
locatie bepaalt.

Wil je nog meer uit jouw beursdeelname halen? 
Kies dan voor één van onze boosterpakketten.

Stap 1

Bepaal jouw 
doelstelling

Stap 2

Kies jouw 
locatie

Stap 3

Kies jouw
standbouwpakket

Stap 4 Stap 5

Benut het 
eventplatform

Maximaliseer je 
deelname

Stap 6

Vergroot je 
zichtbaarheid



 Gemakkelijk voorbereiden in netwerkplatform
 Relaties persoonlijk uitnodigen met eigen registratielink
 Leads verzamelen door scannen bezoekersbadges
 Documenten en links delen op netwerkplatform*
 Afspraken maken met prospects op netwerkplatform

ONLINE BEDRIJFSPROFIEL 
NETWERKPLATFORM
CATEGORIE BRONZE

Royal start 
Start je deelname

€ 1.795,-

Royal Leads
Kwalitatieve leads

ALLES UIT ROYAL START

ONLINE BEDRIJFSPROFIEL 
NETWERKPLATFORM
CATEGORIE ZILVER

 Leads van content downloads
 Inzicht in virtual booth visits
 Webinar & Live Q&A

€ 2.095,-

Royal Branding

ALLES UIT ROYAL START

ONLINE BEDRIJFSPROFIEL 
NETWERKPLATFORM
CATEGORIE ZILVER

 3x videoplaatsing
 Banner netwerkplatform
 3x plaatsen nieuwsitems
 3x plaatsen producten

€ 2.095,-

Royal Campaign

ALLES UIT ROYAL START

ALLES UIT ROYAL LEADS

ALLES UIT ROYAL BRANDING

ONLINE BEDRIJFSPROFIEL 
NETWERKPLATFORM
CATEGORIE GOUD

€ 2.495,-

Royal Superior

 Visual op XL schermen (Gold, 10 sec)
 Studio-opname (4 uur)
 Banner beurssite
 Banner/Advertorial EDM
 Logo op beursplattegrond

ALLES UIT ROYAL START

ALLES UIT ROYAL LEADS

ALLES UIT ROYAL BRANDING

ONLINE BEDRIJFSPROFIEL 
NETWERKPLATFORM
CATEGORIE PLATINA

€ 10.000,-

Extra zichtbaarheid Branding én leads Maximaal rendement

Beste keuze! Limited edition!

Verplicht pakket

*excl. uitleveren leads en alleen plaatsen van links en documenten, zoals brochures en whitepapers

02 Kies jouw locatie 03 Kies jouw standbouwpakket 04 Benut het eventplatform 05 Maximaliseer je deelname 06 Vergroot je zichtbaarheid01 Bepaal jouw doelstelling?



Optie 1

De standaardtarieven zijn geldig tot 2 juli 2023. Hierna hanteren wij het laatboektarief. 
Onderstaande prijzen zijn per m2.

Standaard locatie

Rijlocatie €245,-

Koplocatie €265,-

Hoeklocatie €255,-

Eilandlocatie €275,-

Standaardtarief

€275,-

€295,-

€285,-

€305,-

Laatboektarief

Tot 20m2 is afname van een standbouwpakket verplicht.

€ 15 p/m²

Optie 2

Wil je een A-locatie tijdens de beurs? 
Zichtlocaties zoals in het entreegebied 
en rondom de terrassen hebben een 
A-locatietoeslag van € 15 per m².

A-locatie

€ 1395,-

Optie 3

Wil je een mede-exposant bij jouw stand? 
Voor elke mede-exposant brengen wij 
eenmalig €1395,- in rekening.  Zij ontvangen 
een eigen basis deelnamepakket.

Mede-exposant
Entree

Hal 4

Hal 3

TheatersLogistics Arena

Cybersecurity 
Plein

01 02 03 04 05 06

Theaters

Exposanten

Terrassen

Cybersecurity
PleinLegenda

ICT&Logistiek 2023

01

04

Supply Chain 
Theater

Logistieke 
Automatisering 

02

05

Datagedreven 
Logistiek

Digitale 
Transformatie

03

06

Slimstock 
Theater

Tech 
Trends

02 Kies jouw locatie 05 Maximaliseer je deelname 06 Vergroot je zichtbaarheid01 Bepaal jouw doelstelling? 03 Kies jouw standbouwpakket 04 Benut het eventplatform

Terras

Terras



Systeembouw Deluxe

 Standbouwsysteem
 Visual op de berging

 (197 breed x 
 247 hoog cm)
 Naamsvermelding

 (max. 25 karakters)
 Bergruimte

 (1 x 2m) incl. schappen  
 en haken
 Antraciet tapijttegels
 Pendelspot LED 11  

 Watt, 1 per 4m²

 3,5 kW incl. 3-voudige  
 contactdoos, incl.  
 verbruik
 4 stoelen zonder  

 armleuning Sestri wit
 Tafel Redo 70 wit
 Afvalemmer Abano  

 zwart
 Standschoonmaak  

 dagelijks

INHOUD

€ 145,- per m2

First Class

 Standbouw Aluvison
 Blikvanger incl. full  

 colour print (198,4 cm  
 breed x 347,2 cm hoog)
 Naamsvermelding

 (max. 25 karakters)
 Bergruimte    

 gecentreerd (1 x 2m)
 Tapijttegels in 15  

 kleuren beschikbaar  
 (via de webshop)
 Pendelspot LED 11  

 Watt, 1 per 4m²

 3,5 kW incl. 3-voudige  
 contactdoos, incl.  
 verbruik
 1 balie bern
 4 stoelen zonder  

 armleuning Sestri wit
 Tafel Redo 70 wit
 Afvalemmer Abano  

 zwart
 Standschoonmaak  

 dagelijks

INHOUD

€ 195,- per m2

Systeembouw Deluxe

 Standbouwsysteem
 Visual op de berging

 (97 breed x 
 247 hoog cm)
 Naamsvermelding

 (max. 25 karakters)
 Bergruimte

 (1 x 1m) incl. schappen  
 en haken
 Antraciet tapijttegels
 Pendelspot LED 11  

 Watt, 1 per 2m²

 3,5 kW incl. 3-voudige  
 contactdoos, incl.  
 verbruik
 2 krukken patti wit
 Tafel Redo 120 wit
 Afvalemmer Abano  

 zwart
 Standschoonmaak  

 dagelijks

INHOUD

€ 145,- per m2

(vanaf 12 m²) (vanaf 16 m²) (vanaf 20 m²)

Bouw je liever 
zelf je stand?

Vrije standbouw is mogelijk vanaf 20 m2 met 
inachtneming van het standbouwreglement

05 Maximaliseer je deelname 06 Vergroot je zichtbaarheid01 Bepaal jouw doelstelling? 03 Kies jouw standbouwpakket Benut het eventplatform02 Kies jouw locatie 04



Cyber Security Paviljoen

 Visual op de achterwand 
  (297,3B x 250H cm) 
 1 pendelspot 
 1x kruk Patti wit
 Antraciet tapijttegels
 Dagelijkse standschoonmaak

INHOUD

€3.500,-

Unit Compleet

 Standbouw systeem (H)
 Frieslijst (in 5 kleuren beschikbaar)
 Naamsvermelding (max 25 karakters)
 Bergruimte (1x1m) 

  incl. schappen en haken

 Antraciet tapijttegels
 Expo Railspot PAR30 11W LED 

  1 per 4m2

 3 kW incl. 3-voudige contactdoos, 
   incl. verbruik
 2x Barkruk Patti wit
 Statafel Redo 110 wit
 Afvalemmer Abano zwart
 Standschoonmaak dagelijks

INHOUD

€4.295,-

Incl. 6 m2 en het Royal Start Pakket Incl. 9 m2 en het Royal Start Pakket

Wil je helemaal worden ontzorgd, kies dan voor dit pakket.

ALLES UIT ROYAL START ALLES UIT ROYAL START

05 Maximaliseer je deelname 06 Vergroot je zichtbaarheid01 Bepaal jouw doelstelling? 03 Kies jouw standbouwpakket 04 Benut het eventplatform02 Kies jouw locatie

 3,5 kW Elektra incl verbruik
 Internet
 1 Balie Bern wit 



Vind nieuwe leads bij de voorgestelde connecties 
en zoek zelf naar interessante matches 

Plan afspraken in met veelbelovende prospects  

Promoot je bedrijf uitgebreid in het platform 
en laat zien wat je te bieden hebt

Verleng bovendien je beursperiode vooraf, 
tijdens én tot 2 weken na afloop van de beurs

Als deelnemer aan ICT&Logistiek profiteer je van alle 
mogelijkheden van het eventplatform. Zo vind je er nieuwe 
potentiële klanten die het platform voor je zoekt op basis van 
je bedrijfsprofiel. Je kunt hen in één opslag laten zien welke 
oplossingen je biedt.

Daarmee haal je meer rendement uit je deelname:

Eventplatform

05 Maximaliseer je deelname 06 Vergroot je zichtbaarheid01 Bepaal jouw doelstelling? 04 Benut het eventplatform02 Kies jouw locatie 03 Kies jouw standbouwpakket



Boosterpakket 1

€ 2.500,-
€ 3.750,-

Logo op online plattegrond

Banner op beurswebsite

Logo op bezoekersplattegrond 
bij o.a. entree beursvloer

Visual op XL schermen 
(Brons, 10 sec)

Boost your Royal Lead Generation

Notificatiebericht sturen 
1 per exposant per beurs 
(max. 4 exposanten per dag)

1x online promotie van 
content-item in nieuwsbrief

Seminar in theater op 
beursvloer (incl. leads)

€ 2.900,-
€ 4.245,-

Boost your Thought Leadership

Visual op XL schermen 
(Gold, 10 sec)

Sponsor theater (hele dag)

Studio-opname (4 uur)

€ 15.000,-
€ 22.295,-

Boost your Total Campaign

Logo op online plattegrond

Banner op beurswebsite

Logo op bezoekersplattegrond 
bij o.a. entree beursvloer

Visual op XL schermen 
(Gold, 10 sec)

Notificatiebericht sturen 
1 per exposant per beurs 
(max. 4 exposanten per dag)

Innovatie-route deelname

1x online promotie van 
content-item in nieuwsbrief

Seminar in theater op 
beursvloer (incl. leads)

€ 7.500,-
€ 10.395,-

Boost your Royal Branding

Boosterpakket 2 Boosterpakket 3 Boosterpakket 4

BOOSTERPAKKETTEN
LIMITED EDITION

02 Kies jouw locatie 05 Maximaliseer je deelname 06 Vergroot je zichtbaarheid01 Bepaal jouw doelstelling? 03 Kies jouw standbouwpakket 04 Benut het eventplatform



Voor de bedrijven die zich als marktleider in de sector 
willen profileren, bieden wij extra exposure in de vorm 
van sponsormogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een 
profilering als thought leader door jouw expertise te delen 
tijdens een theatersessie of zet jezelf in de spotlight bij alle 
beursbezoekers door het vergroten van je zichtbaarheid 
onder alle beursbezoekers.

Entree

€ 5.750,-

Badge sponsoring

€ 7.500,-

Beursterras

Op aanvraag

Netwerkborrel

Op aanvraag

Theatersessie

€ 1.695,-

PER SESSIE

30 MIN.
Durende sessie

60 PERS.
max. per sessie

INHOUDELIJK 
Met jouw doelgroep in gesprek
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Online

Ca. 70.500
e-mailnieuwsbrief ontvangers

van de bezoekers is eind- of medebeslisser 
en daarmee is ICT&Logistiek dé beurs om 
in contact te komen met jouw doelgroep!

Bruto mediabereik 
via de mediapartners

53%

Social

14.065
leden

1.783
volgers

Website

Jaarlijks 220.000
unieke pageviews per jaar

Face to face

Afgelopen editie bezochten 9.466 professionals 
ICT&Logistiek en Logistica Next

4.600 bezoekers kwamen specifiek voor 
ICT&Logistiek.

500.000

Bereik in beeld



Wat zeggen de vakmedia?



Naast het reserveren van de juiste standlocatie waarbij wij 
kunnen assisteren zijn er verschillende mogelijkheden die je 
kunnen ondersteunen om uw doelstellingen te behalen.

Neem contact met ons op voor een voorstel op maat.
Tot ziens op ICT&Logistiek!

DEELNEMEN?
Wij helpen je graag met 
een passend advies

 corien.den.ouden@jaarbeurs.nl
+316 2161 3342 | +31(0)30 295 2999

robin.benard@jaarbeurs.nl
+316 1279 8061 | +31(0)30 295 2999

Accountmanager Logistiek

Accountmanager Logistiek

Sales Project Manager

tjarco.braun@jaarbeurs.nl
+316 2136 6487 | +31(0)30 295 2999

Tjarco Braun

Robin Benard

Corien den Ouden


